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PRIVEGHEREA

Cum se face `n ajunul s\rb\torilor mari, 
dup\ tipicul urmat `n sfintele m\n\stiri

RÂNDUIALA CEASULUI AL NOU|LEA

S=mb\t\, `nainte de apusul soarelui, paracliserul merge  la
cel mai mare [i face metanie, `nsemn=nd cu venirea sa
vremea toacei. {i lu=nd binecuv=ntare, iese [i toac\ `n toaca
cea mic\. Apoi, adun=ndu-se fra]ii `n pronaosul bisericii,
preotul face `nceput: Binecuv=ntat este Dumnezeul nostru...,
iar cite]ul cel r=nduit zice: Amin. Slav\ }ie, Dumnezeul
nostru, slav\ }ie; apoi: ~mp\rate ceresc... Sfinte Dum-
nezeule... Preasf=nt\ Treime... Tat\l nostru... [i dup\ aceea
preotul zice ecfonisul: C\ a Ta este `mp\r\]ia... Iar cite]ul
cite[te Ceasul al 9-lea, dup\ obicei. Apoi, dup\ sf=r[itul
acestuia [i dup\ apolis, intr\ `n naos [i st\ la locul s\u.
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RÂNDUIALA VECERNIEI MICI

Dac\ se cite[te Ceasul al 9-lea `n naos, atunci, la sf=r[itul
lui, nu se face apolis, ci preotul `ncepe `ndat\ zic=nd: Binecu-
v=ntat este Dumnezeul nostru... [i cite]ul zice: Amin. Veni]i
s\ ne `nchin\m..., (de 3 ori) [i psalmul Vecerniei, lin [i cu glas
bl=nd. Dup\ psalm: Slav\... {i acum..., Aliluia (de 3 ori).
Preotul nu zice ectenie, ci cite]ul zice: Doamne miluie[te (de
3 ori), Slav\... {i acum... [i `ndat\: Doamne, strigat-am... se
pun 4 stihiri. Se c=nt\ 3 stihiri ale ~nvierii de la glasul de
r=nd [i una a lui Anatolie, Slav\..., {i acum... a N\sc\toarei
de Dumnezeu, apoi: Lumin\ lin\... Prochimenul: Domnul a
`mp\r\]it..., cu stihurile cuvenite. Apoi: ~nvrednice[te-ne,
Doamne... {i `ndat\ se c=nt\ Stihoavna: o stihir\ a ~nvierii [i
alte stihiri podobnice ale N\sc\toarei de Dumnezeu, cu
stihurile lor. Slav\... {i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu.
Apoi: Acum sloboze[te... Sfinte Dumnezeule... Preasf=nt\
Treime... Dup\ Tat\l nostru..., troparul ~nvierii, Slav\... {i
acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu. Dup\ aceasta, preotul
zice ectenia: Miluie[te-ne, Dumnezeule... Strana: Doamne
miluie[te (de 3 ori); ~nc\ ne rug\m pentru Prea Fericitul
P\rintele nostru (N) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne
[pentru (~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i
Mitropolitul nostru) (N)]..., strana: Doamne miluie[te (de 3
ori); ~nc\ ne rug\m pentru binecredinciosul popor rom=n de
pretutindeni, pentru oc=rmuitorii... Strana: Doamne
miluie[te (de 3 ori); ~nc\ ne rug\m pentru to]i fra]ii no[tri...
strana: Doamne miluie[te... (de 3 ori). Ecfonis. Apoi: Slav\
}ie, Hristoase Dumnezeule... [i apolisul (otpustul) cel mic.
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{i intr=nd `n trapez\, se zice: M=nca-vor s\racii...,
Slav\... {i acum..., Doamne miluie[te (de 3 ori), Binecuvin-
teaz\. {i binecuv=nt=nd preotul masa, m=nc\m pu]in, ca s\
nu ne `ngreun\m la Priveghere. Iar dup\ m=ncare: F\cutu-s-a
p=ntecele t\u mas\ sf=nt\..., Darurilor Tale f\-ne vrednici...Apoi
se c=nt\: Cuvine-se cu adev\rat... [i Veselitu-ne-ai, Doamne... {i,
dup\ sf=r[itul acestora; Slav\... {i acum... Doamne miluie[te (de 3
ori). Preotul binecuvinteaz\: Cu noi este Dumnezeu... {i
mergem la chilii, a[tept=nd vremea slujbei.

R+NDUIALA VECERNIEI MARI CU LITIA

La pu]in\ vreme dup\ apusul soarelui, merge paracli-
serul [i face metanie la cel mai mare; apoi iese [i love[te rar
`n clopotul cel mare (sau `n toaca cea mare), zic=nd cu glas
lin: Ferici]i cei f\r\ prihan\..., sau Psalmul 50. {i dup\ aceea
intr\ `n biseric\, aprinde candelele [i preg\te[te c\delni]a.
Apoi, iar\[i iese, toac\ de trei ori [i trage toate clopotele,
dup\ care, `ntorc=ndu-se `n biseric\, aprinde o lum=nare `n
sfe[nic [i-l pune `n fa]a u[ilor `mp\r\te[ti. Dup\ ce fra]ii s-au
adunat `n biseric\, preotul care este de r=nd [i diaconul
merg de iau binecuv=ntare de la cel mai mare (arhiereu),
dac\ este acolo, iar de nu va fi acolo, se pleac\ `n fa]a
scaunului arhieresc, [i merg de se `nchin\ `naintea icoanei
lui Hristos de trei ori [i o s\rut\. Asemenea fac [i la icoana
Maicii Domnului, se `nchin\ `naintea catapetesmei o dat\ [i
fac c=te o plec\ciune spre str\ni [i spre to]i fra]ii prezen]i. {i
intr=nd `n Sf=ntul Altar, dup\ ce se `nchin\ [i s\rut\ Sf=nta
Evanghelie, Sf=nta Cruce [i Sf=nta Mas\, preotul `mbrac\
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epitrahilul [i felonul s\rut=nd Sf=nta Cruce de pe ele,
binecuvinteaz\ stiharul [i orarul diaconului, deschide dvera
[i Sfintele U[i [i lu=nd c\delni]a, st=nd `naintea Sfintei Mese,
pune t\m=ie, zic=nd  `n tain\ rug\ciunea t\m=iei; [i a[a
c\de[te Sf=nta Mas\ `mprejur, `n chipul crucii, [i tot altarul.
Iar diaconul `mbr\cat cu stiharul [i orarul, `nconjoar\
Sf=nta Mas\ ]in=nd `n m=ini o lum=nare aprins\, iese din
Sf=ntul Altar, merge `n mijlocul bisericii [i st=nd cu fa]a spre
r\s\rit, zice cu glas mare: Scula]i-v\. (Dac\ nu este diacon,
atunci zice paracliserul aceste cuvinte, [i merge `naintea
preotului cu o lum=nare aprins\). {i to]i se scoal\. {i ie[ind
preotul printre sfintele u[i, face cruce cu c\delni]a `naintea
Sfintelor U[i [i  c\de[te, dup\ r=nduial\, sfintele icoane cele
din dreapta [i cele din st=nga; dup\ aceasta, pe cel mai mare
[i am=ndou\ str\nile, dup\ r=nduiala lor, iar diaconul (`n
lipsa lui paracliserul) merge cu lum=narea aprins\ `naintea
lui. {i c=nd preotul c\de[te, se `nclin\ pu]in, [i odat\ cu
d=nsul [i diaconul. {i ie[ind `n pronaosul bisericii, preotul
c\de[te dup\ r=nduial\, [i, `ntorc=ndu-se `n naos, sub
policandru, st=nd cu fa]a spre Sf=ntul Altar, zice cu glas
mare: Doamne, binecuvinteaz\! Apoi c\de[te icoanele
M=ntuitorului Hristos [i a N\sc\toarei de Dumnezeu, pe cel
mai mare, [i intr=nd `mpreun\ cu diaconul `n Sf=ntul Altar
(prin Sfintele U[i), st=nd `naintea Sfintei Mese, c\de[te,
zic=nd cu glas mare: Slav\ Sfintei [i Celei de o fiin]\ [i de
via]\ f\c\toarei [i nedesp\r]itei Treimi, totdeauna, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor, dup\ care diaconul `nchide
Sfintele U[i. Preotul dezbrac\ felonul [i r\m=ne `mpreun\ cu
diaconul `n Sf=ntul Altar (ori dezbrac\ am=ndoi ve[mintele
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[i ies la str\nile din naos, pentru a c=nta `mpreun\ cu
ceilal]i). {i cel mai mare, sau eclesiarhul zice: Amin. Veni]i
s\ ne `nchin\m ~mp\ratului nostru Dumnezeu..., cu glas lin.
Apoi a doua oar\, pu]in mai sus: Veni]i s\ ne `nchin\m [i s\
c\dem la Hristos, ~mp\ratul nostru Dumnezeu; iar a treia
oar\, cu glas [i mai `nalt, a[a: Veni]i s\ ne `nchin\m [i s\
c\dem la ~nsu[i Hristos, ~mp\ratul [i Dumnezeul nostru. {i
`ndat\ zice la stran\ Psalmul 103 (Binecuvinteaz\, suflete al
meu, pe Domnul...) rar [i cu glas dulce, citind primele 28
versete p=n\ la „Deschiz=nd Tu m=na Ta...” Iar de aici
c=nt\, ad\ug=nd dup\ fiecare verset stihul... „Bine e[ti
cuv=ntat, Doamne...” [i celelalte, precum se arat\ `n c\r]ile
de c=nt\ri (Antologhion sau Catavasier - Octoih Mic -, p=n\
la sf=r[itul psalmului). Iar c=nd `ncepe a se c=nta: Toate cu
`n]elepciune le-ai f\cut... [i Slav\ }ie, Doamne, Cel ce ai
f\cut toate..., atunci preotul iese `naintea Sfintelor U[i cu
epitrahilul [i, st=nd cu capul descoperit, cite[te rug\ciunile
Vecerniei, dac\ nu le-a citit `n timpul psalmului. Iar dup\
sf=r[itul psalmului, de este [i diacon la: Slav\..., {i acum...,
diaconul iese prin u[a dinspre miaz\noapte `mbr\cat `n
ve[minte [i vine `n fa]a Sfintelor U[i [i se `nchin\ dimpreun\
cu preotul, apoi merge `n mijlocul bisericii unde, f\c=nd o
`nchin\ciune, zice ectenia mare: Cu pace Domnului s\ ne
rug\m..., iar preotul intr\ `n Sf=ntul Altar prin u[a dinspre
miaz\zi. Dup\ ectenie, ecfonisul: C\ }ie se cuvine... Apoi, se
c=nt\: Fericit b\rbatul... starea `nt=i. Starea a doua [i a treia
se citesc. {i dup\ sf=r[itul fiec\rei st\ri, ectenia mic\ [i
ecfonis. Dup\ `nt=ia stare, ecfonis: C\ a Ta este st\p=nirea...,
dup\ a doua: C\ bun [i iubitor de oameni..., [i citindu-se [i
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a treia stare, diaconul zice ectenia, iar preotul ecfonisul:
C\ Tu e[ti Dumnezeul nostru...*. Apoi se c=nt\: Doamne
strigat-am..., pe glasul Octoihului ce se va `nt=mpla. Iar
preotul st\ la locul s\u cel obi[nuit, [i c=nd `ncepe a se c=nta:
S\ se `ndrepteze..., ca t\m=ia..., atunci diaconul, sau `n lipsa
lui preotul, c\de[te, dup\ obicei, [i `ntorc=ndu-se, pune
c\delni]a la locul ei, plec=ndu-se c\tre cel mai mare. Se c=nt\
stihirile pe 10, `ncep=nd cu stihul: Scoate din temni]\
sufletul meu..., [i se c=nt\ trei Stihiri ale ~nvierii, de la glasul
de r=nd: patru ale lui Anatolie; [i trei ale Sf=ntului din
Minei. Slav\..., a sf=ntului, {i acum..., a N\sc\toarei de
Dumnezeu (Dogmatica), dup\ glasul de r=nd. {i c=nd se zice
stihul: C\ la Domnul este mila..., preotul vine la cel mai
mare, face metanie [i intr=nd `n sf=ntul altar se `mbrac\ `n
felon, iar strana c=nt\: Slav\... {i `ndat\, deschiz=nd Sfintele
U[i, fac vohod, merg=ndu-le `nainte paracliserii cu dou\
sfe[nice, av=nd lum=n\rile aprinse, iar diaconul ]in=nd
c\delni]a [i dup\ d=nsul preotul. {i st\ preotul `n mijlocul
bisericii sub policandru, cu fa]a spre Sfintele U[i, iar
diaconul de-a dreapta preotului, pu]in mai deoparte, [i
plec=ndu-se, ]in=nd orarul cu trei degete ale m=inii drepte,
zice `ncet, numai c=t s\ aud\ preotul: Domnului s\ ne
rug\m. Iar preotul zice `n tain\ cu capul plecat rug\ciunea:
Seara [i diminea]a [i la amiaz\...; [i apoi ridic=ndu-se,
diaconul arat\ c\tre R\s\rit cu orarul, ]in=ndu-l cu trei
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degete ale m=inii drepte, [i zice c\tre preot: Binecuvinteaz\,
p\rinte, sf=nta intrare. Iar preotul binecuvinteaz\ spre
r\s\rit, zic=nd: Binecuv=ntat\ este intrarea sfin]ilor T\i...
Apoi diaconul `nainteaz\ pu]in c\tre Sf=ntul Altar, c\de[te
sfintele icoane, pe cel mai mare [i str\nile, dup\ obicei. Iar
sf=r[indu-se stihira, merge diaconul `n fa]a Sfintelor U[i [i
c\dind cruci[, zice cu glas mare: ~n]elepciune, drep]i! {i se
c=nt\: Lumin\ lin\..., iar paracliserii, lu=nd sfe[nicele, merg
p=n\ la Sfintele U[i [i diaconul trece `n dreptul icoanei
M=ntuitorului [i ajut\ la c=ntare. C=nd se ajunge la
cuvintele: ...l\ud\m pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sf=ntul Duh...,
diaconul c\de[te de trei ori spre r\s\rit, iar preotul se
`nchin\ de trei ori spre r\s\rit [i se pleac\ la dreapta [i la
st=nga, merg=nd spre Sf=ntul Altar. Diaconul de la locul lui
`l c\de[te. Preotul intr=nd `n Sf=ntul Altar, vine `n fa]a
Sfintei Mese, se `nchin\ de trei ori [i trece apoi `n col]ul de
sud-est al Sfintei Mese. Intr\ apoi [i diaconul, c\dind Sf=nta
Mas\, proscomidiarul, scaunul cel de sus, [i pe paracliser,
c\ruia `i d\ [i c\delni]a. Dup\ ce sf=r[e[te: Lumin\ lin\...,
diaconul zice: S\ lu\m aminte. Preotul: Pace tuturor. {i
iar\[i diaconul: ~n]elepciune! S\ lu\m aminte! Iar canonarhul,
f\c=nd metanie la cel mai mare, zice prochimenul zilei, iar
S=mb\t\ seara, pe glasul de r=nd: Domnul a `mp\r\]it, `ntru
podoab\ S-a `mbr\cat. Stih: ~mbr\catu-S-a Domnul `ntru
putere [i S-a `ncins. Stih: Pentru c\ a `nt\rit lumea, care nu se
va cl\tina. Stih: Casei Tale se cuvine sfin]enie, Doamne, `ntru
lungime de zile. {i iar\[i: Domnul a `mp\r\]it... Iar `n celelalte
zile, prochimenul zilei care este, precum se arat\ la r=nduiala
Vecerniei, din Ceaslov [i din Catavasier. Iar canonarhul,
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av=nd m=inile sale str=nse la piept, st\ `n mijlocul bisericii,
a[tept=nd sf=r[itul prochimenului. Apoi f\c=nd `nchin\ciune,
se duce la locul s\u*.

Sf=r[indu-se c=ntarea prochimenului, la s\rb\torile
praznicelor [i ale sfin]ilor se citesc paremiile din Minei. De
nu sunt paremii (s=mb\t\ seara), Sfintele U[i se `nchid c=nd
se c=nt\ prochimenul a treia oar\; iar de sunt paremii,
Sfintele U[i se `nchid `n timpul citirii paremiei a treia. Dup\
aceasta, iese diaconul [i st=nd la locul obi[nuit, zice ectenia:
S\ zicem to]i din tot sufletul... {i preotul, ecfonisul: C\
milostiv [i iu-bitor de oameni... [i dup\ ecfonis, zice cel mai
mare sau ci-te]ul cel r=nduit: ~nvrednice[te-ne, Doamne... {i
iar\[i dia-conul: S\ plinim rug\ciunea noastr\... [i preotul,
ecfonisul: C\ bun [i iubitor de oameni..., apoi: Pace tuturor.
{i dia-conul: Capetele noastre Domnului s\ le plec\m. {i
preotul zice `n tain\ rug\ciunea. Apoi ecfonisul: Fie
st\p=nirea `m-p\r\]iei Tale... Dup\ aceasta preotul [i
diaconul ies pe u[a dinspre miaz\noapte, merg=nd `naintea
lor cu dou\ sfe[nice [i diaconul cu c\delni]a, iar c=nt\re]ii
merg `n urma lor [i c=nt\ stihirile Litiei; [i ies `n pronaosul
bisericii. Acolo c\de[te diaconul sfintele icoane [i pe cel mai
mare [i str\nile, dup\ r=nduial\; [i st\ fiecare la locul s\u; [i
dup\ sf=r[itul stihirilor, Slav\..., {i acum..., a N\sc\toarei de
Dumnezeu. Apoi diaconul zice, `n auzul tuturor, ectenia:
M=ntuie[te, Dumnezeule, poporul T\u..., p=n\ la sf=r[it.
Strana: Doamne miluie[te (de 12 ori**, c=ntat de ambele
str\ni, alternativ, de c=te 3 ori). Diaconul: ~nc\ ne rug\m
pentru Prea Fericitul P\rintele nostru (N) Patriarhul
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Bisericii Ortodoxe Rom=ne [pentru (~nalt-) Prea Sfin]itul
(Arhi-) Episcopul ([i Mitropolitul) nostru (N)]..., strana:
Doamne miluie[te (de 3 ori, c=ntat alternativ de am=ndou\
stranele). ~nc\ ne rug\m pentru binecredinciosul popor
rom=n de pretutindeni, pentru oc=rmuitorii..., strana:
Doamne miluie[te (de 3 ori, c=ntat alternativ de am=ndou\
stranele). Iar la m\n\stiri se adaug\ [i aceast\ cerere: ~nc\
ne rug\m pentru Preacuviosul p\rintele nostru stare] (N),
dimpreun\ cu to]i p\rin]ii [i fra]ii slujitori ai sf=ntului
loca[ului acestuia..., strana: Doamne miluie[te (de 3 ori).
Diaconul: ~nc\ ne rug\m, ca s\ se p\zeasc\ sf=nt loca[ul
acesta..., strana: Doamne miluie[te (de 3 ori). Diaconul: ~nc\
ne rug\m, ca s\ aud\ Domnul Dumnezeu glasul..., strana:
Doamne miluie[te (de 3 ori). Dup\ aceasta preotul zice:
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule... strana: Amin.

Preotul: Pace tuturor. Diaconul: Capetele noastre Dom-
nului s\ le plec\m. {i plec=ndu-[i to]i capetele, preotul  zice
cu glas mare: St\p=ne, mult-Milostive... [i dup\ plinirea ru-
g\ciunii, strana zice: Amin (iar p=n\ se s\v=r[esc acestea `n
pronaos, paracliserul sau alt frate pune o mas\ `n mijlocul
bisericii [i pe ea cinci p=ini (artose), un vas cu gr=u, [i spre
strana dreapt\ un potira[ cu untdelemn, iar spre strana
st=ng\ un potira[ cu vin). {i intr=nd `n naos se c=nt\ Stihi-
rile Stihoavnei, care sunt la r=nd, cu stihurile lor.

Iar cite]ii merg cu sfe[nicele [i le pun pe am=ndou\ `n
partea de r\s\rit a mesei, care este pus\ `n mijlocul bisericii.
{i dup\ sf=r[itul Stihoavnei, zice cel mai mare: Acum slo-
boze[te... [i cite]ul: Sfinte Dumnezeule... Preasf=nt\ Treime...
Tat\l nostru... C\ a Ta este `mp\r\]ia... [i se c=nt\ troparul
pe glasul al 5-lea: N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\... (de
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3 ori). Atunci preotul, lu=nd c\delni]a [i binecuv=nt=nd
t\m=ia, c\de[te `mprejur, de trei ori, masa, pe care stau cele
cinci p=ini, apoi pe cel mai mare, la locul lui, [i iar\[i masa,
numai dinainte. {i arhiereul (dac\ este) sau preotul, ridic=nd o
p=ine, `nsemneaz\ cu ea peste celelalte p=ini [i zice, cu glas
mare, rug\ciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru..., iar c=nd zice: ~nsu]i binecuvinteaz\ p=inile acestea,
arat\ cu dreapta spre p=ini; asemenea spre gr=u, spre vin [i
spre untdelemn c=nd zice: gr=ul, vinul [i untdelemnul... (le
binecuvinteaz\ pe toate odat\). Sf=r[indu-se rug\ciunea aceasta
se c=nt\: Fie numele Domnului... (de 3 ori; primul se c=nt\ de
sobor, [i de dou\ ori de cele dou\ str\ni), pe glasul al 8-lea; apoi
strana dreapt\ zice: Slav\..., iar strana st=ng\: {i acum..., [i
cite]ul r=nduit cite[te Psalmul 33*: Bine voi cuv=nta pe
Domnul..., p=n\ la Boga]ii au s\r\cit... Acest stih se c=nt\ pe
glasul al 7-lea (de 3 ori). (Primul de sobor [i str\nile de 2 ori). ~n
timpul c=nt\rii a treia oar\ a stihului, dup\ ce fac trei `n-
chin\ciuni, preotul [i diaconul merg [i stau `naintea Sfintelor
U[i, fiind `ndrepta]i cu fa]a spre apus. {i dup\ sf=r[itul
psalmului diaconul zice: Domnului s\ ne rug\m. Strana:
Doamne miluie[te. Iar preotul binecuvinteaz\ zic=nd: Bine-
cuv=ntarea Domnului peste voi... [i cite]ul: Amin**, [i `ncepe
citirea cuv=ntului. {i preotul: Pentru rug\ciunile Sfin]ilor
P\rin]ilor no[tri... Apoi preotul [i diaconul se dezbrac\ de
sfintele ve[minte [i ies.

Se cuvine a [ti c\, din Duminica Sfintelor Pa[ti p=n\ la
Duminica Tuturor Sfin]ilor, dup\ binecuv=ntarea p=inilor,
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apolisul. Dac\ continu\ privegherea, urmeaz\ `ndat\ citirea celor [ase psalmi.



se fac citiri din Faptele Sfin]ilor Apostoli, iar `n celelalte
duminici de peste an, se citesc cele [apte Epistole sobor-
nice[ti ale Sfin]ilor Apostoli, cele paisprezece Epistole ale
Sf=ntului Apostol Pavel [i Apocalipsa Sf=ntului Apostol [i
Evanghelist Ioan*. Iar seara, dup\ luarea p=inii [i dup\
gustarea vinului ce s-a binecuv=ntat la Litie cu rug\ciunea
preotului, nu mai este `ng\duit a se gusta ceva pentru a se
putea `mp\rt\[i cu Sfintele [i Preacuratele lui Hristos Taine.

R+NDUIALA UTRENIEI

Dup\ terminarea citirii iese paracliserul, toac\ [i trage
toate clopotele.

{i scul=ndu-se to]i fra]ii, cel mai mare zice: Amin. Slav\
`ntru cei de sus lui Dumnezeu... (de 3 ori). Doamne, buzele
mele vei deschide... (de 2 ori), [i se citesc cei [ase psalmi cu
glas bl=nd [i lin, `n timp ce preotul cite[te, `n altar, primele
[ase rug\ciuni ale dimine]ii din Liturghier. Dup\ cei trei
psalmi dint=i: Slav\... {i acum..., Aliluia (de 3 ori), Doamne
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* ~n bisericile de enorie [i chiar la m\n\stiri, `n timpul mai nou, nu se mai
fac citirile din Faptele Ap.  [i din Epistolele nou testamentare, ci, `ndat\, dup\
ce preotul zice la sf=r[itul Litiei: Binecuv=ntarea Domnului peste voi, la stran\:
Amin. Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu... [i celelalte, iar dac\ nu continu\
privegherea, preotul face apolisul.



miluie[te (de 3 ori), Slav\... {i acum..., [i se citesc `n conti-
nuare ceilal]i trei psalmi. Acum preotul av=nd* epitrahilul
pe grumaz, iese pe u[a de miaz\noapte [i cite[te celelalte [ase
rug\ciuni ale Utreniei, st=nd `naintea Sfintelor U[i, cu capul
descoperit. Iar dup\ sf=r[itul celor [ase psalmi: Slav\... {i
acum..., Aliluia (de 3 ori). {i de este diacon, la Slav\..., {i
acum..., acesta iese pe u[a dinspre miaz\noapte [i vine `n
fa]a Sfintelor U[i [i se `nchin\ dimpreun\ cu preotul, apoi
merge `n mijlocul bisericii unde, f\c=nd o `nchin\ciune, zice
ectenia mare: Cu pace Domnului s\ ne rug\m..., iar preotul
intr\ `n Sf=ntul Altar pe u[a dinspre miaz\zi. Dup\ ecfonis
diaconul intr\ `n Sf=ntul Altar. Iar canonarhul cel de r=nd,
care a rostit [i prochimenul de sear\, f\c=nd metanie la cel
mai mare, `ncepe s\ c=nte: Dumnezeu este Domnul... cu
stihurile lui, pe glasul ce va fi de r=nd, dup\ care c=nt\
troparul ~nvierii (de dou\ ori), Slav\..., al sf=ntului, {i
acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu (~nvierii), dup\ glasul
troparului sf=ntului, dac\ are; iar de nu: Slav\... {i acum..., al
N\sc\toarei de Dumnezeu, dup\ glasul de r=nd. {i `ndat\
strana zice: Doamne miluie[te (de 3 ori). Slav\ Tat\lui [i
Fiului [i Sf=ntului Duh, iar cite]ul: {i acum... Apoi cite[te
prima Catism\ r=nduit\. Duminic\, Catisma a doua: M\r-
turisi-m\-voi }ie, Doamne... Dup\ sf=r[itul fiec\rei catisme,
diaconul iese `naintea Sfintelor U[i [i zice ectenia mic\, iar
preotul ecfonisul. Apoi se c=nt\ Sedelnele ~nvierii, stihira
cea dint=i f\r\ stih; Slav\... a doua stihir\, {i acum..., a N\s-
c\toarei de Dumnezeu. {i dup\ aceasta se cite[te t=lcuirea
Evangheliei. Apoi Catisma a doua [i dup\ catism\, Sedealna
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* Men]ion\m c\ la cele 7 Laude, ieromonahul, dac\ nu este `mbr\cat cu toate
ve[mintele, poart\ mantia.



a doua, zic=nd stihira `nt=i f\r\ stih; Slav\..., a doua stihir\,
{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu, [i citirea cuv=ntului
de `nv\]\tur\. Apoi, duminica, se c=nt\ Polieleul (`n
perioadele prev\zute de tipic), [i `ndat\ Binecuv=nt\rile
~nvierii: Soborul `ngeresc..., timp `n care preotul cu
epitrahilul [i felonul face c\direa mare. Ipacoi al glasului de
r=nd [i citirea; apoi antifoanele glasului, `n timpul c\rora
iese paracliserul [i love[te `n toac\, iar preotul `n altar se
`mbrac\, dup\ obicei, cu toate ve[mintele. La s\rb\torile
praznicelor [i ale sfin]ilor, `n loc de Binecuv=nt\rile ~nvierii
c=nt\m Polieleul r=nduit [i M\rimurile s\rb\torii din
Catavasier sau Psaltire, ectenie mic\, al treilea r=nd de
Sedelne [i Antifonul I al glasului al patrulea (Din tinere]ile
mele...). Apoi diaconul, deschiz=nd Sfintele U[i, zice:
~n]elepciune! S\ lu\m aminte! Iar canonarhul zice pro-
chimenul glasului sau al s\rb\torii. Dup\ aceasta diaconul
zice: Domnului s\ ne rug\m; preotul: C\ Sf=nt e[ti
Dumnezeul nostru..., strana: Amin. {i diaconul: Toat\
suflarea s\ laude pe Domnul, stih: L\uda]i pe Dumnezeu
`ntru sfin]ii Lui; l\uda]i-L pe El `ntru t\ria puterii Lui [i
celelalte stihuri, dup\ care diaconul, cu fa]a spre credincio[i,
dintre u[ile `mp\r\te[ti, zice: {i pentru ca s\ ne `nvrednicim
noi a asculta Sf=nta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru s\-
L rug\m. Strana: Doamne miluie[te (de 3 ori). Diaconul:
~n]elepciune, drep]i, s\ ascult\m Sf=nta Evanghelie. Preotul:
Pace tuturor. Strana: {i duhului t\u. Din Sf=nta Evanghelie
de la (N) citire. Strana: Slav\ }ie, Doamne, slav\ }ie.
Diaconul: S\ lu\m aminte. {i preotul cite[te Evanghelia
~nvierii de r=nd. Dac\ este spre duminic\, preotul cite[te
Evanghelia `n latura de miaz\noapte a Sfintei Mese, iar
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dac\ este praznic sau Sf=nt cu Polieleu, o cite[te dintre
Sfintele U[i. Dup\ Evanghelie, strana iar\[i zice: Slav\ }ie,
Doamne, slav\ }ie. Dup\ aceasta, duminica, se c=nt\: ~nvierea
lui Hristos v\z=nd... [i Psalmul 50. C=nt=ndu-se aceasta,
preotul iese printre Sfintele U[i cu Evanghelia, ]in=nd-o la
pieptul s\u, merg=nd `naintea lui, de am=ndou\ laturile,
diaconii cu lum=n\ri sau paracliserii cu dou\ sfe[nice cu lu-
m=n\ri aprinse, [i, venind `n mijlocul bisericii, o pune pe
analogul cel preg\tit a[ez=nd sfe[nicele de am=ndou\ p\r]ile
analogului. {i merge cel mai mare, `ntre preotul slujitor [i
diacon, fac dou\ `nchin\ciuni, s\rut\ Evanghelia [i iar\[i fac
o `nchin\ciune (`nchin\ciunile nu se fac p=n\ la p\m=nt, ci
mici, plec=ndu-[i capul p=n\ ce vor ajunge cu m=na la p\-
m=nt, pentru c\ `n duminici [i `n s\rb\torile `mp\r\te[ti [i `n
toate cele 50 de zile dup\ Pa[ti, nu se fac `nchin\ciuni cu ge-
nunchii la p\m=nt). Apoi se `nchin\ pu]in spre strana st=ng\
[i spre strana dreapt\, dup\ care cel mai mare se duce la
locul s\u, iar preotul [i diaconul merg `n altar. Apoi merg
to]i fra]ii, doi c=te doi, dup\ r=nduiala lor, f\c=nd [i ei ase-
menea, mai `nt=i dou\ `nchin\ciuni, s\rut\ Sf=nta Evan-
ghelie, [i iar\[i o `nchin\ciune; apoi pleac\ capetele spre cel
mai mare [i spre strana st=ng\. {i dup\ ce s\rut\ to]i, [i dup\
Psalmul 50, se c=nt\: Slav\..., Pentru rug\ciunile Apos-
tolilor..., {i acum..., Pentru rug\ciunile N\sc\toarei de Dum-
nezeu..., apoi Miluie[te-m\, Dumnezeule... [i Stihira ~nvierii,
pe glasul al 6-lea: ~nviind Iisus din morm=nt... Iar dup\
s\rutarea Sfintei Evanghelii, preotul `nsemneaz\ cu Sf=nta
Evanghelie, f\c=nd semnul Sfintei Cruci, spre fra]i [i credincio[i
[i intr\ `n Altar, `nchiz=nd Sfintele U[i. Iar la praznice [i la
s\rb\torile sfin]ilor, dup\ citirea Sfintei Evanghelii nu se
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scoate `n mijloc pentru s\rutare, ci se pune la locul ei pe
Sf=nta Mas\ [i nici ~nvierea lui Hristos... nu c=nt\m ci se
cite[te `ndat\ Psalmul 50. Apoi se c=nt\ Slav\... Pentru rug\-
ciunile Sf=ntului... {i acum... Pentru rug\ciunile N\sc\toarei
de Dumnezeu..., stihul: Miluie[te-m\ Dumnezeule... [i stihira
s\rb\torii. Apoi diaconul `n fa]a icoanei M=ntuitorului, zice
ectenia: M=ntuie[te, Dumnezeule, poporul T\u...*, strana:
Doamne miluie[te (de 12 ori). {i preotul, ecfonisul: Cu mila
[i cu `ndur\rile... Dup\: Amin, se `ncepe c=ntarea (citirea)
Canoanelor. Duminica Irmosul Canonului ~nvierii; se c=nt\
din Canonul ~nvierii 4 stihiri [i de la Canonul Crucii-~nvierii
3, iar de la Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu 3 [i din
Canonul de la Minei 4. La troparul cel dint=i al ~nvierii, se
zice stihul: Slav\, Doamne, Sfintei ~nvierii Tale; iar la
celelalte tropare se zic stihurile din Psaltire: S\ c=nt\m
Domnului... (sunt scrise `n Psaltire, la C=ntarea lui Moise).
Iar la praznicele [i la s\rb\torile sfin]ilor se c=nt\ Canoanele
ar\tate `n c\r]ile de slujb\, dup\ r=nduiala lor. Apoi
Catavasiile de r=nd. Dup\ C=ntarea a 3-a diaconul zice
ectenia mic\, iar preotul din Sf=ntul Altar zice ecfonisul: C\
Tu e[ti Dumnezeul nostru... Apoi Condacul [i Sedealna
sf=ntului din Minei, [i citire. Dup\ C=ntarea a 6-a, diaconul
zice ectenia mic\ din fa]a Sfintelor U[i, iar `n lipsa lui preotul, din
Sf=ntul Altar zice el ectenia cu ecfonisul: C\ Tu e[ti ~mp\-
ratul p\cii... Apoi Condacul ~nvierii (sau al s\rb\torii) [i
icosul, dup\ care se cite[te sinaxarul.

Se cuvine a [ti c\, totdeauna, dup\ sf=r[itul C=nt\rii a 8-a,
c=nd se va `ncepe C=ntarea a 9-a, to]i fac `nchin\ciuni,
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* Aceast\ ectenie se pune dac\ nu s-a f\cut Litie.



zic=nd: S\ l\ud\m, bine s\ cuv=nt\m..., apoi Irmosul de la
C=ntarea a 8-a [i Catavasia. Iar diaconul, dup\ sf=r[itul
C=nt\rii a 8-a, c\dind Sf=nta Mas\, zice cu glas mare: Pe
N\sc\toarea de Dumnezeu [i Maica luminii, `ntru c=nt\ri
cinstind-o, s\ o m\rim. Duminica [i la s\rb\torile sfin]ilor se
c=nt\ cu glas `nalt: M\re[te suflete al meu pe Domnul... [i ce-
lelalte stihuri, iar dup\ fiecare stih: Ceea ce e[ti mai cinstit\...
f\c=ndu-se c=te o `nchin\ciune mic\ dup\ fiecare c=ntare.
Iar la praznice se c=nt\ stihirile de la C=ntarea a 9-a a
Canonului s\rb\torii, cu stihurile ar\tate acolo. ~n timpul
c=nt\rii, diaconul sau preotul c\de[te Sf=ntul Altar [i toat\
biserica [i pe fra]i. Dup\ C=ntarea a 9-a se `ntoarce, [i d=nd
c\delni]a, zice ectenia mic\ [i preotul, ecfonisul: C\ pe Tine
Te laud\ toate puterile cere[ti... Apoi diaconul ar\t=nd spre
icoana M=ntuitorului zice: Sf=nt este Domnul Dumnezeul
nostru... iar strana c=nt\ aceea[i, pe glasul al 2-lea. 

Stih 1: C\ Sf=nt este Domnul Dumnezeul nostru. Stih 2:
Peste tot poporul Dumnezeul nostru. Preotul st\ la locul s\u
obi[nuit. Dup\ aceasta, duminica, se c=nt\ lumin=nda ~nvierii
(o dat\); apoi Slav\..., a sf=ntului, de are, {i acum..., a N\s-
c\toarei (~nvierii). Iar la praznice [i la s\rb\torile sfin]ilor nu
c=nt\m: Sf=nt este Domnul... [i stihurile ar\tate, ci, `ndat\
dup\ ectenie, lumin=nda s\rb\torii, ar\tat\ ̀ n c\r]ile de slujb\.
La Laude: Toat\ suflarea...*, pe glasul de r=nd (duminica) [i
pe cel al stihirilor de la Laude (la Praznice, Sfin]i cu Polieleu
sau la Sfin]i cu Doxologie mare); duminica se pun 8 stihiri
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* La vremea acestei c=nt\ri, stare]ul sau preotul de r=nd, `mpreun\ cu
diaconul (c=nd este), iese `n mijlocul bisericii, binecuvinteaz\ t\m=ia [i
c\de[te c\tre Sf=ntul Altar, tetrapodul, icoana Maicii Domnului, tronul
arhieresc [i soborul. Apoi se `nchin\ la icoana de pe tetrapod [i face miruirea,
`ncep=nd cu cel mai mare p=n\ la cel mai mic.



c=nt=ndu-se 4 Stihiri ale ~nvierii din Octoih [i 4 ale lui
Anatolie. Iar dup\ ce se zice: Toat\ suflarea s\ laude pe
Domnul..., Slav\..., Stihira Evangheliei de r=nd, {i acum..., a
N\sc\toarei de Dumnezeu, cea de la glasul al 2-lea: Prea
binecuv=ntat\ e[ti... (aceasta se c=nt\ pe glasul de la Slav\...
a Laudelor). Iar la praznice [i la s\rb\torile sfin]ilor se c=nt\
stihirile ar\tate `n c\r]ile de slujb\. Dup\ aceasta diaconul,
dac\ este, iar dac\ nu este, preotul, deschiz=nd Sfintele U[i,
zice: Slav\ }ie Celui ce ne-ai ar\tat nou\ lumina, [i strana
c=nt\ Doxologia mare. Apoi duminica troparul ~nvierii,
unul din dou\: al glasului al 4-lea: Ast\zi m=ntuire a toat\
lumea..., (`n duminicile `n care sunt de r=nd primele 4
glasuri) sau al glasului al 8-lea: ~nviat-ai din morm=nt... (`n
duminicile `n care se c=nt\ glas. 5-8). Iar la praznice [i la
s\rb\torile sfin]ilor troparul s\rb\torii. Apoi preotul sau
diaconul zice ectenia: Miluie[te-ne pe noi, Dumnezeule..., [i
ecfonisul: C\ milostiv... Dup\ aceasta: S\ plinim rug\ciunea
noastr\... [i ecfonisul: C\ Dumnezeul milei... Preotul: Pace
tuturor, strana: {i duhului t\u. Diaconul: Capetele noastre
Domnului s\ le plec\m. Preotul, rug\ciunea `n tain\; apoi
ecfonisul: C\ }ie se cuvine a ne milui... Dup\ acesta:
~n]elepciune, strana: Binecuvinteaz\. Preotul: Cel ce este
binecuv=ntat..., strana: Amin. ~nt\re[te, Dumnezeule...
Dup\ aceasta preotul: Preasf=nt\ N\sc\toare de Dum-
nezeu..., strana: Ceea ce e[ti mai cinstit\..., [i celelalte dup\
obicei [i apolisul. Iar strana: Amin. Apoi se face ie[ire `n pro-
naosul bisericii, c=nt=nd stihira, `nsu[i glasul, dup\ obicei [i
`nv\]\tura lui Teodor Studitul. {i dup\ citire, troparul
Sf=ntului Teodor, pe glasul al 8-lea: Al Ortodoxiei `n-
drept\torule... [i Ceasul `nt=i. La Ceasul `nt=i: troparul ~n-
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vierii, Slav\..., al Sf=ntului, dac\ are, iar de nu, {i acum..., al
N\sc\toarei, de la Ceas. Dup\ Tat\l nostru..., Condacul
~nvierii [i otpustul cel des\v=r[it. La Liturghie: Fericirile
Octoihului, pe 6, dac\ nu are sf=ntul. Dac\ la Minei se men-
]ioneaz\ a se c=nta [i ale Sf=ntului, atunci se pun 6 din Oc-
toih [i 4 din Minei (La Praznice `mp\r\te[ti, Sfin]i cu Po-
lieleu sau sfin]i cu Doxologie mare se procedeaz\ dup\ `nv\-
]\tura de acolo). Dup\ vohod, troparul ~nvierii, apoi al hra-
mului [i al Sf=ntului de r=nd [i al altui sf=nt, de are; Con-
dacul ~nvierii [i al hramului; Slav\..., al Sf=ntului, de are; {i
acum..., al hramului N\sc\toarei de Dumnezeu. Iar unde nu
este hramul N\sc\toarei de Dumnezeu, {i acum..., Condacul:
Ceea ce e[ti ocrotitoare cre[tinilor... Iar troparul [i Condacul
hramului lui Hristos, duminica la Liturghie nu se zice, peste
tot anul, pentru c\ se c=nt\ al ~nvierii. Prochimenul, Apos-
tolul [i Evanghelia duminicii sau ale s\rb\torii. Chinonicul:
L\uda]i pe Domnul din ceruri... [i al sf=ntului, de are.

Se cuvine a [ti c\, la c=ntarea Privegherii de toat\ noaptea,
c=nd are polieleu [i se c=nt\ Psalmii: L\uda]i numele Dom-
nului... [i M\rturisi]i-v\ Domnului..., atunci se pune analogul `n
mijlocul bisericii [i pe el se a[az\ icoana praznicului dintr-acea
zi, sau a N\sc\toarei de Dumnezeu, sau a sf=ntului, sau a sfintei.
{i se `mbrac\ cel mai mare cu felon [i to]i preo]ii cu feloane,
dup\ obicei, [i ie[ind din altar printre Sfintele U[i, stau c=te doi
`mprejurul analogului. {i se `mpart lum=n\ri, `nt=i celui mai
mare, apoi preo]ilor [i celor ce stau `n sf=nta biseric\. Dup\
`mp\r]irea lum=n\rilor, cel mai mare ia c\delni]a [i merg=nd
`naintea lui diaconul  cu o lum=nare aprins\, c\de[te `nt=i `m-
prejur icoana cea de pe analog, apoi merg=nd `n Altar, c\de[te
Sf=nta Mas\ [i tot Altarul [i ̀ n biseric\ toate sfintele icoane, apoi
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pe preo]ii cei ce stau ̀ mprejur [i pe c=nt\re]ii din partea dreapt\
[i din st=nga; dup\ aceasta c\de[te tot poporul, iar\[i Sfintele
U[i, [i numai cele dou\ icoane: a lui Hristos  [i a N\sc\toarei de
Dum-nezeu, [i analogul. ~n acest timp se c=nt\ M\rimurile, cu
psalmii cei ale[i ai lui David. Dup\ aceast\ obi[nuit\ c=ntare
diaconul zice ectenia mic\ [i se c=nt\ Sedelnele. {i intr=nd to]i
preo]ii `n Sf=ntul Altar, se dezbrac\ de sfintele ve[minte; numai
preotul cel de r=nd r\m=ne ̀ mbr\cat pentru citirea Evangheliei.

Se cuvine a [ti c\ duminica la Utrenie, c=nd se c=nt\
catisma, f\r\ polieleu: Ferici]i cei f\r\ prihan\... [i dup\ ea:
Soborul `ngeresc..., [i `ntr-alte zile c=nd se c=nt\: M\rimu-Te
pe Tine... f\r\ Priveghere, atunci nu se deschid Sfintele U[i, ci
numai preotul cu diaconul se `mbrac\ cu sfintele ve[minte,
diaconul ia o lum=nare aprins\, iar preotul c\delni]a [i
c\de[te Sf=nta Mas\ [i tot Altarul, apoi ies am=ndoi pe u[a
cea dinspre miaz\noapte [i preotul c\dind Sfintele U[i,
sfintele icoane [i analogul, apoi pe cel mai mare [i toat\
biserica, dup\ obicei [i iar\[i intr\ pe u[a dinspre miaz\zi `n
Sf=ntul Altar.
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R+NDUIALA SLUJBEI DE SEAR|

CEASUL AL NOU|LEA

La vremea r=nduit\ pentru slujba de sear\, intr=nd preotul
`n sf=nta biseric\, av=nd culionul pe cap, zice `n tain\:

Intra-voi `n casa Ta, ̀ nchina-m\-voi ̀ n biserica Ta
cea sf=nt\, `ntru frica Ta, Doamne, pov\]uie[te-m\
`ntru dreptatea Ta, pentru vr\jma[ii mei, `ndrep-
teaz\ `naintea Ta calea mea.

{i ajung=nd `n mijlocul bisericii, face trei `nchin\ciuni
spre r\s\rit, zic=nd `ncet de fiecare dat\:

Dumnezeule, cur\]e[te-m\ pe mine, p\c\tosul, [i
m\ miluie[te.

Intr=nd apoi `n sf=ntul altar pe u[a dinspre miaz\zi [i
venind `n fa]a Sfintei Mese, se `nchin\ de dou\ ori cu me-
tanii, `[i descoper\ capul [i s\rut\ Sf=nta Mas\; pun=ndu-[i
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dup\ aceasta iar\[i culionul pe cap, mai face o metanie dup\
care lu=nd* epitrahilul `l binecuvinteaz\, dup\ r=nduial\, [i
`l pune pe grumaz. Iese dup\ aceea pe u[a dinspre miaz\-
noapte [i venind `naintea Sfintelor U[i, cu fa]a spre r\s\rit,
face o `nchin\ciune [i zice:

Binecuv=ntat este Dumnezeul nostru, totdea-
una, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Cite]ul: Amin. Slav\ }ie Dumnezeul nostru, slav\ }ie.
~mp\rate ceresc... Sfinte Dumnezeule... (de 3 ori) Slav\... {i
acum... Preasf=nt\ Treime... Doamne miluie[te (de 3 ori)
Slav\... {i acum... Tat\l nostru... 

Preotul, ecfonisul:

C\ a Ta este `mp\r\]ia [i puterea [i slava, a Tat\lui
[i a Fiului [i a Sf=ntului Duh, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor.

Cite]ul: Amin. Doamne miluie[te (de 12 ori), Slav\... {i
acum..., Veni]i s\ ne `nchin\m... (de 3 ori), preotul se `nchin\
de 3 ori `n fa]a Sfintelor U[i, dup\ care intr\ `n altar pe u[a
dinspre miaz\zi, iar la stran\ se citesc psalmii Ceasului al
nou\lea [i celelalte, precum arat\ r=nduiala din Ceaslov. Iar
c=nd la stran\ se cite[te rug\ciunea Marelui Vasile de la
Sf=r[itul Ceasului: St\p=ne, Doamne Iisuse Hristoase, Dum-
nezeul nostru..., preotul se preg\te[te pentru slujba Vecer-
niei. L\s=nd deci epitrahilul pe Sf=nta Mas\, iese pe u[a
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dinspre miaz\noapte [i venind `n mijlocul bisericii, se `n-
chin\ de trei ori spre r\s\rit, merge apoi `ndat\ la scaunul
arhieresc [i face metanie, f\r\ a se `nchina, iar dac\ este
arhiereu, `i s\rut\ m=na, f\c=nd dup\ aceea iar\[i metanie.
De este diacon, o dat\ cu preotul iese [i acesta, dar pe u[a de
miaz\zi, [i venind `n mijlocul bisericii, la dreapta preotului,
se `nchin\ [i merg `mpreun\ la scaunul arhieresc pentru
metanie. Intr=nd apoi `n altar, preotul pe u[a dinspre
miaz\zi, iar diaconul pe u[a dinspre miaz\noapte, preotul `[i
pune epitrahilul [i a[teapt\ s\ se termine la stran\ citirea
rug\ciunii: St\p=ne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru...; iar diaconul, dup\ ce intr\ `n altar pe u[a dinspre
miaz\noapte, vine c\tre preot cu stiharul [i orarul, cer=nd,
dup\ r=nduial\, binecuv=ntarea pentru a se `mbr\ca*.
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* Fiindc\ apolisul Ceasului al nou\lea nu se face dec=t atunci c=nd acesta
se cite[te `n pronaos, cum este obiceiul la m\n\stiri, dup\ rug\ciunea de la
sf=r[itul Ceasului, preotul `ncepe `ndat\ Vecernia. ({i de se face slujb\ cu
Priveghere, aceasta `ncepe cu Vecernia mare, precum s-a ar\tat la `nv\]\tura de
la `nceputul c\r]ii, pentru r=nduiala Privegherii, iar Ceasul al nou\lea nu se mai
pune, fiind obiceiul la m\n\stiri s\ se citeasc\ `mpreun\ cu Vecernia mic\,
`nainte).
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VECERNIA DE SÂMB|T| SEARA
{I SPRE S|RB|TORI

Deschizând perdeaua Sfintelor U[i [i stând `n fa]a Sfintei Mese,
av=nd culionul pe cap, [i cu epitrahilul pe grumaz, preotul zice:

Binecuv=ntat este Dumnezeul nostru, totdeauna,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Iar c=nd Vecernia mare este unit\ cu Privegherea de
noapte, atunci preotul* zice:

Slav\ Sfintei [i Celei de o fiin]\ [i de via]\
f\c\toarei [i nedesp\r]itei Treimi, totdeauna, acum
[i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

{i `ndat\ cite]ul zice: Veni]i s\ ne `nchin\m... (de 3 ori) [i
Psalmul 103: Binecuvinteaz\ suflete al meu... ~n acest timp
preotul, luând Liturghierul, iese pe u[a dinspre miaz\noapte
[i stând `naintea Sfintelor U[i, `[i descoper\ capul [i cite[te `n
tain\ rug\ciunile Vecerniei (numite ale luminilor).
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Rug\ciunea 1

Doamne, ~ndurate [i Milostive, `ndelung-R\b-
d\torule [i mult-Milostive, ascult\ rug\ciunea

noastr\ [i ia aminte la glasul cererii noastre. F\ cu noi
semn spre bine; `ndrepteaz\-ne pe calea Ta, ca s\ um-
bl\m `ntru adev\rul T\u; vesele[te inimile noastre, ca
s\ ne temem de numele T\u cel sfânt, pentru c\ mare
e[ti Tu [i lucruri minunate faci. Tu singur e[ti Dum-
nezeu [i nu este nimeni asemenea }ie, Doamne: puter-
nic `ntru mil\ [i bun `ntru t\rie, spre a ajuta [i a
m=ng=ia [i a mântui pe to]i cei ce n\d\jduiesc `ntru
numele T\u cel sfânt. C\ }ie se cuvine toat\ slava,
cinstea [i `nchin\ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea 2

Doamne, nu cu mânia Ta s\ ne mustri, nici cu
urgia Ta s\ ne cer]i, ci f\ cu noi, dup\ mila

Ta, Doctorule [i T\m\duitorule al sufletelor noas-
tre. ~ndrepteaz\-ne la limanul voii Tale; lumineaz\
ochii inimilor noastre spre cunoa[terea adev\rului
T\u; [i ne d\ruie[te cealalt\ vreme a zilei de acum
[i toat\ vremea vie]ii noastre `n pace [i f\r\ de
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p\cat s\ o petrecem, pentru rug\ciunile Preasfintei
N\sc\toare de Dumnezeu [i ale tuturor sfin]ilor. C\
a Ta este st\pânirea [i a Ta este `mp\r\]ia [i puterea
[i slava, a Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea 3

Doamne, Dumnezeul nostru, adu-}i aminte de
noi p\c\to[ii [i netrebnicii robii T\i, când

chem\m numele T\u cel sfânt, [i s\ nu ne la[i pe noi ru-
[ina]i `n a[teptarea milei Tale, ci ne d\ruie[te, Doamne,
`mplinirea tuturor cererilor cele spre mântuire. {i ne
`nvrednice[te s\ Te iubim [i s\ ne temem de Tine, din
toat\ inima noastr\ [i s\ facem `ntru toate voia Ta. C\
bun [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i }ie slav\
`n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea 4

Cel ce cu cânt\ri f\r\ de t\cere [i cu Doxo-
logii f\r\ de `ncetare e[ti l\udat de Sfintele

Puteri, umple gura noastr\ de lauda Ta, ca s\ d\m
slav\ numelui T\u celui sfânt; [i ne d\ nou\ parte
[i mo[tenire cu to]i cei ce se tem de Tine `ntru
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adev\r [i p\zesc poruncile Tale, pentru rug\ciunile
Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu [i ale tuturor
sfin]ilor T\i. C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i
`nchin\ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea 5

Doamne, Doamne, Cel ce cu palma Ta cea prea-
curat\ cuprinzi toate, Care `ndelung rabzi

pentru noi to]i [i-}i pare r\u de r\ut\]ile noastre, adu-}i
aminte de ̀ ndur\rile Tale [i de mila Ta. Cerceteaz\-ne pe
noi `ntru bun\tatea Ta, [i cu harul T\u d\-ne ca, [i `n
cealalt\ vreme a zilei de acum, s\ sc\p\m de me[te-
[ugirile vicleanului, cele de multe feluri, [i p\ze[te f\r\
de bântuial\ via]a noastr\, cu harul Preasfântului T\u
Duh. Cu mila [i cu ̀ ndur\rile [i cu iubirea de oameni ale
Unuia-N\scut Fiului T\u, cu Care bine e[ti cuvântat
`mpreun\ cu Preasfântul [i bunul [i de via]\ f\c\torul
T\u Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea 6

Dumnezeule cel mare [i minunat, Care cu bun\-
tatea cea nespus\ [i cu purtarea de grij\ cea

mult\ chivernise[ti toate [i ne-ai d\ruit bun\t\]ile
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Tale cele din lume [i ne-ai chez\[uit `mp\r\]ia cea
f\g\duit\, prin bun\t\]ile cele d\ruite nou\; Cel ce
ne-ai ajutat [i `n partea cea trecut\ a zilei, s\ ne
abatem de la tot r\ul, d\ruie[te-ne ca [i pe cea r\ma-
s\ s\ o s\vâr[im f\r\ de prihan\ ̀ naintea sfintei slavei
Tale, ca s\ Te l\ud\m pe Tine, Dumnezeul nostru,
Cel singur bun [i de oameni iubitor. C\ Tu e[ti Dum-
nezeul nostru [i }ie slav\ `n\l]\m Tat\lui [i Fiului [i
Sfântului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.
Amin.

Rug\ciunea 7

Dumnezeule cel mare [i prea`nalt, Cel ce sin-
gur ai nemurire [i locuie[ti `ntru lumina cea

neapropiat\; Care ai f\cut toat\ zidirea cu `n]elep-
ciune; Cel ce ai desp\r]it lumina de `ntuneric [i ai
pus soarele spre st\pânirea zilei, iar luna [i stelele
spre st\pânirea nop]ii; Care ne-ai `nvrednicit pe
noi p\c\to[ii [i `n ceasul de acum s\ `ntâmpin\m
fa]a Ta cu m\rturisire [i s\-}i aducem laud\ de
sear\; ~nsu]i, Iubitorule de oameni, `ndrepteaz\
rug\ciunea noastr\ ca t\mâia `naintea Ta [i o pri-
me[te ca pe o mireasm\ cu bun miros. Seara de
acum [i noaptea ce vine, lini[tite d\ruie[te-ni-le nou\;
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`mbrac\-ne cu armele luminii; izb\ve[te-ne de frica
nop]ii [i de tot lucrul ce se petrece `n `ntuneric. {i ne
d\ruie[te somnul, pe care l-ai dat spre odihna nepu-
tin]ei noastre, ferit de toat\ n\lucirea diavoleasc\. A[a,
St\pâne a toate, D\t\torule de bun\t\]i, ca [i `n a[ter-
nuturile noastre umilindu-ne, s\ pomenim noaptea nu-
mele T\u, [i cu gândul la poruncile Tale luminându-ne,
s\ ne scul\m `ntru bucurie sufleteasc\, spre lauda bu-
n\t\]ii Tale, aducând rug\ciuni [i cereri milostivirii
Tale, pentru p\catele noastre [i ale `ntreg poporului
T\u, pe care, pentru rug\ciunile Preasfintei N\sc\toa-
rei de Dumnezeu, `ntru mil\ `l cerceteaz\. C\ bun [i
iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i }ie slav\ `n\l]\m,
Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor. Amin.

Preotul `[i acoper\ capul [i a[teapt\ pân\ ce se sfâr[e[te de
citit la stran\ obi[nuitul Psalm 103; zice apoi ectenia mare,
stând `n fa]a Sfintelor U[i. Iar de este diacon, la sfâr[itul
Psalmului 103, acesta iese din Sfântul Altar, pe u[a dinspre
miaz\noapte, vine la stânga preotului [i când cite]ul roste[te:
Slav\... {i acum..., dup\ psalm, amândoi se `nchin\ de trei ori
`n fa]a Sfintelor U[i [i apoi se `nclin\, f\r\ `nchin\ciune, unul
c\tre altul. Preotul intr\ `n Sfântul Altar pe u[a dinspre
miaz\zi, iar diaconul merge `n mijlocul naosului, sub poli-
candru, face `nchin\ciune [i roste[te ectenia mare:

Cu pace Domnului s\ ne rug\m.
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Poporul: Doamne miluie[te.

Pentru pacea de sus [i pentru mântuirea sufle-
telor noastre, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru pacea a toat\ lumea, pentru bun\starea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici [i pentru unirea
tuturor, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru sfânt\ biserica aceasta [i pentru cei care
cu credin]\, cu evlavie [i cu fric\ de Dumnezeu
intr\ [i se roag\ `ntr-`nsa, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru Prea Fericitul P\rintele nostru (N) Patriar-
hul Bisericii Ortodoxe Române [pentru (~nalt-) Prea
Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i Mitropolitul) nostru
(N)], pentru cinstita preo]ime [i `ntru Hristos diaco-
nime, [i pentru tot clerul [i poporul, Domnului s\ ne
rug\m.

Pentru binecredinciosul popor rom=n de pretu-
tindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii noastre, pentru
mai-marii ora[elor [i ai satelor [i pentru iubitoare
de Hristos o[tire, Domnului s\ ne rug\m*.
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Pentru sfânt loca[ul acesta, ]ara aceasta [i pen-
tru toate ora[ele [i satele [i pentru cei care cu credin]\
locuiesc `ntr-`nsele, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru bun\-`ntocmirea v\zduhului, pentru `m-
bel[ugarea roadelor p\mântului [i pentru vremuri
pa[nice, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru cei care c\l\toresc pe ape, pe uscat [i prin
aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc,
pentru cei robi]i [i pentru mântuirea lor, Domnului
s\ ne rug\m.

(Aici se pot spune ectenii pentru felurite cereri, ce se
g\sesc tip\rite la sfâr[itul c\r]ii acesteia).

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi, de tot necazul, mânia,
primejdia [i nevoia, Domnului s\ ne rug\m.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te, Dum-
nezeule, cu harul T\u.

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, m\rita
St\pâna noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i pu-
rurea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii pomenindu-o.

Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\
lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

Poporul: }ie, Doamne.
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Preotul, ecfonisul:

C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i `nchin\-
ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Dac\ ectenia a zis-o preotul, el intr\ acum `n Altar, pe u[a
dinspre miaz\zi.

Apoi se `nchide perdeaua Sfintelor U[i, r\mânând astfel
pân\ la sfâr[itul catismei din Psaltire. Dac\ este sâmb\t\
seara, se pune Catisma `ntâi toat\, [i dup\ fiecare Slav\...
sau stare, diaconul zice aceast\ ectenie mic\ din fa]a
Sfintelor U[i, iar `n lipsa diaconului, o zice preotul, din Altar:

Iar\ [i iar\ cu pace, Domnului s\ ne rug\m.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te, Dum-
nezeule, cu harul T\u.

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, m\rita
St\pâna noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i puru-
rea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii pomenindu-o. 

Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\
lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

Poporul: }ie, Doamne.
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Preotul, ecfonisul:

C\ a Ta este st\pânirea [i a Ta este `mp\r\]ia [i
puterea [i slava, a Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Dup\ a doua stare, Slav\..., ecfonisul:

C\ bun [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti, [i
}ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Dup\ a treia stare, Slav\..., ecfonisul:

C\ Tu e[ti Dumnezeul nostru [i }ie slav\ `n\l]\m,
Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pururea
[i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Când este `ns\ s\rb\toarea unui Sfânt cu Polieleu sau
slujb\ cu Priveghere de noapte, se cânt\ Fericit b\rbatul...,
apoi ectenia mic\ [i ecfonisul: C\ a Ta este st\pânirea [i a Ta
este `mp\r\]ia..., iar perdeaua nu se mai `nchide.
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Apoi, la stran\, se cânt\ Psalmul 140: Doamne, strigat-am...
[i Psalmul 141: Cu glasul meu c\tre Domnul am strigat..., iar `n
Altar se preg\te[te c\delni]a [i preotul binecuvinteaz\ t\mâia, iar
când se cânt\: Ca t\mâia `naintea Ta..., diaconul, sau `n lipsa
lui preotul, `ncepe c\direa mare. T\mâind Sfântul Altar,
a[teapt\ `n fa]a Sfintei Mese. Când strana dreapt\ `ncepe s\
cânte: Scoate din temni]\... preotul iese din Sfântul Altar [i
c\de[te sfintele icoane, toat\ Biserica [i pe credincio[ii din
ea. Apoi, la stran\, stihirile: Slav\... {i acum... pe glasul de
r=nd sau de la (din) Minei.

{i dac\ este sâmb\t\ seara, sau spre alt\ s\rb\toare, se
face VOHOD sau Intrare mic\. Pentru aceasta, la stihira
dinaintea Slavei..., sau când se zice stihul: C\ s-a `nt\rit mila
Lui..., preotul se `mbrac\ cu felonul, iar când `ncepe cân-
tarea Slav\..., se deschid Sfintele U[i, [i diaconul (`n lips\
preotul) c\de[te Sfântul Altar. Când se cânt\ stihira {i
acum... (Dogmatica), preotul cu capul descoperit [i diaconul
cu c\delni]a (iar `n lipsa acestuia purtând-o `nsu[i preotul)
se `nchin\ `mpreun\ `n fa]a Sfintei Mese de 3 ori, apoi
ocolesc Sfânta Mas\ pe dreapta [i mergând `nainte para-
cliserul cu sfe[nicul sau cu lum=narea aprins\, ies din Altar,
pe u[a dinspre miaz\noapte pân\ `n mijlocul bisericii sub
policandru, oprindu-se cu fa]a spre r\s\rit. C=nd se face
slujb\ `n sobor, iese `n frunte diaconul cu c\delni]a, iar
preo]ii `l urmeaz\ `n ordine, `ncep=nd cu cel mai mic [i
`ncheind cu protosul, care se a[az\ `n mijloc sub policandru,
iar ceilal]i `l `ncadreaz\, a[a cum au stat [i `n Altar.  Diaconul
`n [oapt\: Domnului s\ ne rug\m, Doamne miluie[te, [i
plecându-se amândoi, preotul zice `n tain\:
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Rug\ciunea Intr\rii

Seara [i diminea]a [i la amiaz\ Te l\ud\m, Te
binecuvânt\m, ~]i mul]umim [i ne rug\m }ie,

St\pâne al tuturor, Iubitorule de oameni, Doamne.
~ndrepteaz\ rug\ciunea noastr\ ca t\mâia `naintea
Ta [i nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau cu-
gete viclene, ci ne izb\ve[te de to]i cei ce vâneaz\ su-
fletele noastre. C\ spre Tine sunt, Doamne, Doamne,
ochii no[tri, [i `ntru Tine am n\d\jduit; s\ nu ne
ru[inezi pe noi, Dumnezeul nostru.

{i `ndreptându-se, preotul (dac\ este f\r\ diacon, mut\
c\delni]a `n mâna stâng\) zice tot `ncet

Ecfonisul:

C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i `nchin\-
ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pu-
rurea [i `n vecii vecilor. Amin.

Diaconul, `ncet:

Binecuvinteaz\, p\rinte, sfânta intrare.

Iar preotul, binecuvântând cu dreapta, spre r\s\rit zice `ncet:

Binecuvântat\ este intrarea sfin]ilor T\i, totdea-
una, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Diaconul cere apoi binecuv=ntarea preotului pentru c\dire. 
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Diaconul, sau `n lipsa lui preotul, face apoi c\direa mic\,
adic\ f\r\ a trece `n pronaosul bisericii [i venind `napoi `n
mijlocul sfintelor u[i, zice cu glas mare, dup\ ce s-a sfâr[it
stihira {i acum..., c\dind cruci[:

~n]elepciune, drep]i!

Iar cel mai mare, ori cânt\re]ul, zice:

Lumin\ lin\ a sfintei slave a Tat\lui ceresc, Celui
f\r\ de moarte, a Sf=ntului, Fericitului, Iisuse Hris-
toase! Venind la apusul soarelui v\zând lumina cea de
sear\, l\ud\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe Sfântul Duh,
Dumnezeu. Vrednic e[ti `n toat\ vremea a fi l\udat de
glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai via]\,
pentru aceasta lumea Te sl\ve[te.

Când se face slujb\ ̀ n sobor, este obiceiul ca sfin]i]ii slujitori
s\ cânte ei `n[i[i Lumin\ lin\..., [i ajung=nd la cuvintele:
...l\ud\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe Sfântul Duh, Dumnezeu...,
diaconul sau preotul c\de[te de trei ori spre Sfintele U[i.
Atunci ultimii doi dintre preo]i, `naint=nd pu]in c\tre Altar
fac dou\ `nchin\ciuni, se `ntorc [i se pleac\ spre protos,  apoi
`ntorc=ndu-se intr\ `n Sf=ntul Altar printre Sfintele U[i,
trec=nd cei din partea dreapta `n st=nga [i invers, [i
oprindu-se `n spatele Sfintei Mese, cu fa]a la scaunul cel de
sus, a[teapt\ sosirea protosului. Se `nchin\ to]i odat\ [i apoi
se `ntorc cu fa]a c\tre credincio[i, iar diaconul zice:
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S\ lu\m aminte.

Preotul: 

Pace tuturor.

Cite]ul: {i duhului t\u.

Diaconul:

~n]elepciune! S\ lu\m aminte!

Cite]ul zice prochimenul zilei.

Se cade a [ti c\, dac\ soborul este alc\tuit numai din
preo]i, c\delni]a o poart\ protosul, care iese din Altar `naintea
celorlal]i slujitori, dup\ ce, mai `nt=i, s-au `nchinat to]i
`naintea Sfintei Mese. Protosul este urmat de ceilal]i slujitori,
`n ordine decresc=nd\, dup\ rangul sau vechimea `n preo]ie.
~n naos, ei se a[az\ sub policandru de-a dreapta [i de-a st=nga
protosului, a[a cum stau `n Sf=ntul Altar. Protosul binecu-
vinteaz\ sf=nta intrare, face c\direa mic\ [i, ajung=nd pe
solee, roste[te dintre u[ile `mp\r\te[ti: ~n]elepciune drep]i!,
c\dind [i intr=nd `n Sf=ntul Altar la cuvintele: L\ud\m pe
Tat\l, pe Fiul [i pe Sf=ntul Duh..., urmat de ceilal]i slujitori `n
ordinea `n care au ie[it, intr=nd printre u[ile `mp\r\te[ti, cum
s-a ar\tat la slujba cu diacon.

~n vremea cânt\rii prochimenului, preotul a[teapt\ `n
partea de r\s\rit a Sfintei Mese, cu fa]a spre credincio[i, cu
mâinile strânse la piept, sub felon, sfâr[itul prochimenului.
Dac\ este o s\rb\toare cu paremii, `ndat\ dup\ prochimen,
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preotul, sau diaconul când este zice: ~n]elepciune! Cite]ul
anun]\ citirea Paremiilor: Citire de la Facere (ori alt\
carte). Preotul sau diaconul: S\ lu\m aminte!

Dac\ nu sunt paremii, se `nchid Sfintele U[i când se cânt\
prochimenul ultima dat\, iar dac\ sunt, se `nchid la `nceputul
paremiei a treia. Apoi preotul, acoperindu-[i capul, se `nchin\
[i merge la locul s\u, `naintea Sfintei Mese [i, dac\ nu este
diacon, zice ectenia. Iar dac\ este diacon, acesta iese pe u[a
dinspre miaz\noapte `n mijlocul bisericii [i zice el ectenia:

S\ zicem to]i, din tot sufletul [i din tot cugetul
nostru, s\ zicem.

Poporul: Doamne miluie[te (o dat\).

Doamne, Atotst\pânitorule, Dumnezeul p\rin-
]ilor no[tri, rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

~nc\ ne rug\m pentru Prea Fericitul P\rintele
nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
[pentru (~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i
Mitropolitul) nostru (N)], [i pentru to]i fra]ii no[tri
cei `ntru Hristos.

~nc\ ne rug\m pentru binecredinciosul popor
rom=n de pretutindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii
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noastre, pentru mai-marii ora[elor [i ai satelor [i pen-
tru iubitoarea de Hristos o[tire, pentru s\n\tatea [i
mântuirea lor*.

~nc\ ne rug\m pentru fra]ii no[tri: preo]i, iero-
monahi, ierodiaconi, diaconi, monahi [i monahii [i
pentru to]i cei `ntru Hristos fra]i ai no[tri.

~nc\ ne rug\m pentru ferici]ii [i pururea pomeni]ii
ctitorii sfântului loca[ului acestuia [i pentru to]i cei mai
`nainte adormi]i p\rin]i [i fra]i ai no[tri, dreptm\ritori
cre[tini, care odihnesc aici [i pretutindeni.

~nc\ ne rug\m pentru mila, via]a, pacea, s\n\-
tatea, mântuirea, cercetarea, l\sarea [i iertarea p\-
catelor robilor lui Dumnezeu enoria[i**, ctitori [i
binef\c\tori ai sfântului loca[ului acestuia.

(Aici se pot ad\uga ectenii pentru felurite cereri, ce se
g\sesc tip\rite la sfâr[itul c\r]ii acesteia).

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri [i fac
bine `n sfânt\ [i `ntru tot cinstit\ biserica aceasta,
pentru cei care se ostenesc, pentru cei care cânt\ [i
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** La m\n\stiri, catedrale [i biserici f\r\ enoria[i, zicem: „... Robilor lui
Dumnezeu, ctitori, slujitori, vie]uitori, binef\c\tori [i `nchin\tori...”



pentru poporul care st\ `nainte [i a[teapt\ de la
Tine mare [i bogat\ mil\.

Preotul, ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti
[i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. Apoi:

~nvrednice[te-ne, Doamne, `n seara aceasta, f\r\
de p\cat s\ ne p\zim noi. Bine e[ti cuvântat, Doamne,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri [i l\udat [i preasl\vit
este numele T\u `n veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta
spre noi, precum am n\d\jduit `ntru Tine. Bine e[ti
cuvântat, Doamne, `nva]\-ne `ndrept\rile Tale. Bine
e[ti cuvântat, St\pâne, `n]elep]e[te-ne cu `ndrept\rile
Tale. Bine e[ti cuvântat, Sfinte, lumineaz\-ne cu `n-
drept\rile Tale. Doamne, mila Ta este ̀ n veac; lucrurile
mâinilor Tale nu le trece cu vederea. }ie se cuvine
laud\, }ie se cuvine cântare, }ie slav\ se cuvine,
Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pururea [i
`n vecii vecilor. Amin.

Apoi diaconul zice ectenia; când nu este diacon, o zice
preotul `n altar:
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S\ plinim rug\ciunea noastr\ cea de sear\,
Domnului.

Poporul: Doamne miluie[te.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te, Dum-
nezeule, cu harul T\u.

Seara toat\ des\vâr[it\, sfânt\, `n pace [i f\r\ de
p\cat, la Domnul s\ cerem.

Poporul: D\ Doamne.

~nger de pace, credincios `ndrept\tor, p\zitor su-
fletelor [i trupurilor noastre, la Domnul s\ cerem.

Mil\ [i iertare de p\cate [i de gre[elile noastre, la
Domnul s\ cerem.

Cele bune [i de folos sufletelor noastre [i pace
lumii, la Domnul s\ cerem.

Cealalt\ vreme a vie]ii noastre `n pace [i `ntru
poc\in]\ a o s\vâr[i, la Domnul s\ cerem.

Sfâr[it cre[tinesc vie]ii noastre, f\r\ durere,
ne`nfruntat, `n pace [i r\spuns bun la `nfrico[\toarea
judecat\ a lui Hristos, s\ cerem.
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Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, m\rita
St\pâna noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i pu-
rurea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii pomenindu-o.

Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\
lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

Poporul: }ie, Doamne.

Preotul, ecfonisul:

C\ bun [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i }ie
slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul:

Pace tuturor.

Poporul: {i duhului t\u.

Diaconul, iar `n lipsa lui preotul:

Capetele noastre, Domnului s\ le plec\m.

Poporul: }ie, Doamne.
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Iar preotul cite[te `n tain\ [i cu capul descoperit

Rug\ciunea plec\rii capetelor

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care ai plecat
cerurile [i Te-ai pogorât pentru mântuirea

neamului omenesc, caut\ spre robii T\i [i spre mo[-
tenirea Ta. C\ }ie, Judec\torului celui `nfrico[\tor
[i iubitor de oameni, [i-au plecat capetele `nchi-
n=ndu-}i-se, robii T\i, nu de la oameni a[teptând
ajutorul, ci n\d\jduind `n mila Ta [i dorind dup\
mântuirea Ta. Pe ace[tia p\ze[te-i `n toat\ vremea,
[i `n seara de acum [i `n noaptea ce vine, de tot
vr\jma[ul [i de toat\ lucrarea cea potrivnic\ a dia-
volului, de cugete de[arte [i de gânduri rele.

{i acoperindu-[i capul, zice ecfonisul cu glas tare:

Fie st\pânirea `mp\r\]iei Tale binecuvântat\ [i
preasl\vit\, a Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

(Când Vecernia mare este unit\ cu Privegherea de
noapte, atunci se pune aici rânduiala Litiei, care se une[te cu
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Stihoavna Vecerniei pân\ la sfâr[it. Iar de nu se face Litie,
urmeaz\ mai departe slujba Vecerniei, a[a cum se arat\ aici).

Str\nile: stihirile Stihoavnei, Slav\... {i acum..., 
de la Octoih Duminica [i de la Minei 

(`n celelalte s\rb\tori).  Apoi:

Acum sloboze[te pe robul T\u, St\pâne, `n pace,
dup\ cuvântul T\u, c\ci v\zur\ ochii mei mântuirea
Ta, pe care ai g\tit-o `naintea fe]ei tuturor popoa-
relor: lumin\ spre descoperirea neamurilor [i slav\
poporului T\u, Israel.

Apoi: Sfinte Dumnezeule... (de 3 ori) Slav\... {i acum...
Preasfânt\ Treime... Doamne miluie[te (de 3 ori), 

Slav\... {i acum... Tat\l nostru...

Preotul, ecfonisul:

C\ a Ta este `mp\r\]ia [i puterea [i slava, a Ta-
t\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i pururea
[i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. Apoi troparele de la Octoih [i Minei.

Sfâr[indu-se acestea, se deschid Sfintele U[i, iar preotul
sau diaconul (dac\ este), zice cu fa]a spre apus:

~n]elepciune!
Poporul: Binecuvinteaz\.
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Preotul, dintre sfintele u[i:

Cel ce este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nos-
tru, totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. ~nt\re[te, Dumnezeule, sfânta [i dreapta
credin]\ a dreptm\ritorilor cre[tini [i Sfânt\ Biserica Ta o
p\ze[te `n veacul veacului.

Preotul se pleac\ apoi [i se `nchin\ spre icoana Maicii
Domnului, zicând:

Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne
pe noi.

Poporul: Ceea ce e[ti mai cinstit\ decât heruvimii...

Plec=ndu-se [i `nchin=ndu-se spre icoana M=ntuitorului,
preotul zice:

Slav\ }ie, Hristoase Dumnezeule, n\dejdea noas-
tr\, slav\ }ie.

Poporul: Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh. {i acum
[i pururea [i `n vecii vecilor. Amin. Doamne miluie[te (de 3
ori). Binecuvinteaz\.

Iar preotul, st=nd tot cu fa]a spre apus, `ntre Sfintele U[i,
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zice apolisul, [i anume s=mb\t\ seara*:

Cel ce a ̀ nviat din mor]i, Hristos, Adev\ratul Dum-
nezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei Maicii
Sale, ale Sfin]ilor m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor
Apostoli, ale Sf=ntului (N) (al c\rui hram ̀ l poart\ biserica),
ale Sf=ntului (N), a c\rui pomenire o s\v=r[im, ale
sfin]ilor [i drep]ilor dumnezeie[ti P\rin]i Ioachim [i
Ana [i pentru ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\
ne m=ntuiasc\ pe noi, ca un bun [i de oameni iubitor.

Poporul: Amin.
Preotul se `ntoarce apoi cu fa]a spre r\s\rit [i zice:

Pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milu-
ie[te-ne pe noi.

Poporul: Amin.

Preotul, intr=nd `n Sf=ntul Altar, `nchide sfintele u[i, iar
de nu este slujb\ cu Priveghere, las\ [i perdeaua.

Apoi cite[te cu umilin]\ Canonul Sfintei ~mp\rt\[iri,
pentru Liturghia de a doua zi.
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s\pt\m=n\», tip\rite spre sf=r[itul c\r]ii acesteia.



~nsemnare pentru r=nduiala Vecerniei `n zilele de r=nd 
sau obi[nuite, de peste s\pt\m=n\

Iar `n celelalte zile de r=nd de peste s\pt\m=n\, c=nd nu
este vreun praznic, nici sf=nt mare, Vecernia urmeaz\ a[a:

Se face `nceputul [i urmeaz\ toate f\r\ diacon, ca la
Vecernia de s=mb\t\ seara, p=n\ la Slav\..., de la Doamne,
strigat-am..., adic\: Psalmul 103 [i rug\ciunile Vecerniei,
ectenia mare, Catisma de r=nd toat\, f\r\ `ntrerupere [i
numai la sf=r[itul ei ectenia mic\ [i ecfonisul: C\ a Ta este
`mp\r\]ia... Apoi: Doamne, strigat-am..., cu stihirile pe [ase,
f\r\ vohod, Lumin\ lin\... (citit) [i Prochimenul zilei sau
Aliluia. Nu se zice ectenia: S\ zicem to]i..., ci `ndat\: ~n-
vrednice[te-ne, Doamne. Apoi ectenia: S\ plinim rug\ciu-
nea noastr\ cea de sear\..., pe care preotul o zice afar\ din
altar, `n fa]a Sfintelor U[i, cu culionul pe cap. Apoi stihirile
Stihoavnei. Dup\ aceea: Acum sloboze[te... Sfinte Dum-
nezeule... Preasf=nt\ Treime... Tat\l nostru... [i troparele
dup\ r=nduiala tipicului. Dup\ care urmeaz\ ectenia, afar\
din altar, `n fa]a Sfintelor U[i: Miluie[te-ne pe noi,
Dumnezeule... Iar dup\ ecfonis, `nchiz=nd perdeaua Sfintelor
U[i, preotul zice: ~n]elepciune! Strana: Binecuvinteaz\.
Preotul: Cel ce este binecuv=ntat... Strana: ~nt\re[te,
Dumnezeule, sf=nta [i dreapta credin]\ a dreptm\ritorilor
cre[tini... Preotul: Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu,
miluie[te-ne pe noi. Strana: Ceea ce e[ti mai cinstit\... Preotul:
Slav\ }ie, Hristoase Dumnezeule, n\dejdea noastr\, slav\
}ie. Strana: Slav\... {i acum... Preotul zice apolisul,
pomenind [i sf=ntul a c\rui zi se pr\znuie[te [i `ncheie cu:
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Pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri..., dac\ nu se
cite[te `ndat\ Pavecerni]a.

La Vecernia din zilele Sf=ntului [i Marelui Post se ]ine
seam\ [i de cele ce se arat\ `n Ceaslov c\ se cuvin a se zice [i
a se face `n acest timp al anului bisericesc.
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RÂNDUIALA LITIEI

Când se face slujb\ cu Priveghere de noapte [i dup\
Vecernie urmeaz\ `ndat\ slujba Utreniei, atunci se une[te
rânduiala Litiei cu Stihoavna Vecerniei. Deci, dup\ ce s-a zis
ecfonisul: Fie st\pânirea `mp\r\]iei Tale... [i a `nceput a se
cânta la stran\ stihirile de la Litie (sau numai Slav\...), ie[im ̀ n
pronaosul bisericii [i s\vâr[im Litia. Sfintele U[i fiind `nchise,
preotul [i diaconul cu c\delni]a, av=nd capul acoperit, ies
`mpreun\ din Altar pe u[a dinspre miaz\noapte, purtându-se
`naintea lor dou\ sfe[nice, [i ajungând `n pronaos* t\mâiaz\
dup\ obicei. {i dup\ ce s-a cântat: Slav\..., de la Minei, pe
glasul cuvenit, {i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu, diaco-
nul, sau de nu este diacon, preotul zice ectenia aceasta:

M=ntuie[te, Dumnezeule, poporul T\u [i
binecuvinteaz\ mo[tenirea Ta, cerceteaz\ lu-

mea Ta cu mil\ [i cu `ndur\ri, `nal]\ fruntea dreptm\-
ritorilor cre[tini [i trimite peste noi milele Tale cele bo-
gate. Pentru rug\ciunile Preacuratei St\p=nei noastre
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* Dup\ obiceiul `nd\tinat `n bisericile de mir, toat\ r=nduiala Litiei se
s\v=r[e[te `n mijlocul bisericii, `nainte de Stihoavn\. Deci, ie[ind preotul [i
diaconul din Sf=ntul Altar, merg `n fa]a mesei cu artosele [i celelalte, iar dup\
stihirile Slav\... {i acum..., `ncepe ectenia de la Litie: M=ntuie[te, Dumnezeule...



N\sc\toarei de Dumnezeu [i pururea Fecioarei Maria;
cu puterea cinstitei [i de via]\ f\c\toarei Cruci; cu
ocrotirile cinstitelor, cere[tilor netrupe[ti Puteri; cu
rug\ciunile cinstitului, m\ritului Prooroc, ~naintemer-
g\torului [i Botez\torului Ioan; cu ale Sfin]ilor, m\ri]ilor
[i `ntru tot l\uda]ilor Apostoli; cu ale celor `ntre sfin]i
P\rin]ilor no[tri [i mari dasc\li ai lumii [i ierarhi: Vasile
cel Mare, Grigorie Cuv=nt\torul de Dumnezeu [i Ioan
Gur\ de Aur; cu ale Sfin]ilor Atanasie, Chiril [i Ioan cel
Milostiv, patriarhii Alexandriei [i ale Sf=ntului Nifon,
patriarhul Constantinopolului; cu ale celor `ntre sfin]i
P\rin]ilor no[tri: Nicolae al Mirelor Lichiei [i Spiridon al
Trimitundei, f\c\tori de minuni, Calinic de la Cernica,
Iosif cel Nou de la Parto[, Iorest [i Sava de la Alba Iulia,
Antim Ivireanul, Iosif M\rturisitorul, Ghelasie de la
R=me], Leontie de la R\d\u]i, Petru Movil\, mitropolitul
Kievului, Teodosie de la Brazi, Nectarie de la Eghina [i cu
ale tuturor sfin]ilor sfin]i]ilor ierarhi; cu ale sfin]ilor,
m\ri]ilor [i marilor Mucenici: Gheorghe, purt\torul de
biruin]\, Dimitrie, Izvor=torul de mir, Teodor Tiron,
Teodor Stratilat, Mina [i Ioan cel Nou de la Suceava; cu
ale Sf=ntului Sfin]itului Mucenic Haralambie; cu ale
Sf=ntului Marelui Mucenic Nichita Romanul, cu ale sfin-
]ilor Mucenici Serghie [i Vach, Ioan Valahul [i Oprea, cu
ale sfin]ilorm\rturisitori Ioan din Gale[ [i Moise M\cinic,
Constantin voievod [i fiii s\i: Constantin, {tefan, Radu [i
Matei, Ianache, sfetnicul, cu ale Binecredinciosului
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Voievod {tefan cel Mare [i Sf=nt [i cu ale tuturor
sfin]ilor bunilor biruitori mucenici; cu ale Sfintelor
Muceni]e: Tecla, Varvara, Anastasia, Ecaterina, Chi-
riachia, Fotinia, Marina, Irina, Tatiana [i Filoteea de
la Arge[; cu ale cuvio[ilor [i de Dumnezeu purt\to-
rilor P\rin]ilor no[tri: Grigorie Decapolitul, Nicodim
cel Sfin]it, Dimitrie cel Nou, Visarion Sarai [i
Sofronie de la Cioara, Ioan de la Prislop, Antonie de la
Iezerul V=lcii, Daniil Sihastrul, Gherman din Dobrogea
[i Ioan Casian, Paisie [i Ioan de la Neam], Antipa de
la Calapode[ti [i Vasile de la Poiana M\rului; cu ale
Cuvioasei [i mult-milostive maicii noastre Parascheva
[i cu ale  Cuvioasei Teodora de la Sihla; cu ale Sf=n-
tului (N), ocrotitorul acestui sf=nt loca[; cu ale Sf=n-
tului (N) a c\rui pomenire o s\v=r[im; cu rug\ciunile
sfin]ilor [i drep]ilor dumnezeie[ti P\rin]i Ioachim [i
Ana [i cu ale tuturor sfin]ilor; rug\mu-Te, mult-Milos-
tive Doamne, auzi-ne pe noi p\c\to[ii, [i ne miluie[te.

Poporul: Doamne miluie[te (de 12 ori, cântat de 3 ori
alternativ de amândou\ stranele).

Diaconul: 

~nc\ ne rug\m pentru Prea Fericitul P\rintele nos-
tru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, [pentru
(~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i Mitropolitul)
nostru (N)], [i pentru to]i fra]ii no[tri cei `ntru Hristos.
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Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori c=ntat alternativ
de am=ndou\ stranele).

~nc\ ne rug\m pentru binecredinciosul popor
rom=n de pretutindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii
noastre, pentru mai-marii ora[elor [i ai satelor [i
pentru o[tirea cea iubitoare de Hristos, pentru s\-
n\tatea [i m=ntuirea lor.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori cântat alternativ de
amândou\ stranele)*.

~nc\ ne rug\m pentru tot sufletul cre[tinesc cel
nec\jit [i `ntristat, care are trebuin]\ de mila [i
ajutorul lui Dumnezeu; pentru ap\rarea ]\rii
acesteia [i a celor care vie]uiesc `ntr-`nsa, [i pentru
pacea [i bun\ a[ezarea `ntregii lumi; pentru bun\s-
tarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici; pentru mân-
tuirea [i ajutorul celor care cu osârdie [i cu fric\ de
Dumnezeu, se ostenesc [i slujesc, p\rin]i [i fra]i ai
no[tri; pentru cei trimi[i [i pentru cei care sunt `n
c\l\torie; pentru t\m\duirea celor bolnavi; pentru
odihna, u[urarea, iertarea p\catelor [i fericita
pomenire a tuturor celor care, mai `nainte, s-au
mutat `ntru dreapta credin]\, p\rin]i [i fra]i ai
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no[tri dreptm\ritori, care odihnesc aici [i pretutin-
denea; pentru izb\virea celor robi]i, pentru fra]ii
no[tri care sunt `n slujbe, pentru cei care au slujit [i
pentru cei care slujesc ̀ n sfânt loca[ul acesta, s\ zicem.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

~nc\ ne rug\m pentru ca s\ se p\zeasc\ sfânt lo-
ca[ul acesta, ora[ul sau satul acesta, ]ara aceasta [i
toate ora[ele [i satele: de boli, de foamete, de cutremur,
de secet\, de potop, de foc, de sabie, de n\v\lirea altor
neamuri [i de r\zboiul cel dintre noi; pentru ca
milostiv, blând [i lesne iert\tor s\ fie nou\ bunul [i
iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, s\ `ndep\rteze
[i s\ `mpr\[tie toat\ mânia, care se porne[te asupra
noastr\, s\ ne izb\veasc\ de mustrarea Lui cea
dreapt\, care este asupra noastr\ [i s\ ne miluiasc\.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

~nc\ ne rug\m [i pentru ca Domnul Dumnezeu
s\ aud\ glasul rug\ciunii noastre, al p\c\to[ilor, [i
s\ ne miluiasc\ pe noi.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

Pomelnicele pentru cei vii vor fi pomenite, `n tain\, `n
timpul ecteniilor sau `n timpul c=nt\rii Stihoavnei.
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Auzi-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, n\-
dejdea tuturor marginilor p\mântului [i a celor care
sunt pe mare departe [i, Milostive St\pâne, milostiv
fii nou\, fa]\ de p\catele noastre [i ne miluie[te. C\
milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i }ie
slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul: 

Pace tuturor.

Poporul: {i duhului t\u.

Diaconul: 

Capetele noastre, Domnului s\ le plec\m.

Poporul: }ie Doamne.

{i, plec=nd to]i capetele spre p\m=nt, preotul desco-
perindu-[i capul, se roag\ cu glas mare:

St\pâne mult-Milostive, Doamne Iisuse Hris-
toase, Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile

Preacuratei St\p=nei noastre N\sc\toarei de Dum-
nezeu [i pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei [i
de via]\ f\c\toarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor,
cere[tilor netrupe[ti Puteri; cu rug\ciunile cinsti-
tului, m\ritului Prooroc, ~naintemerg\torului [i
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Botez\torului Ioan; cu ale Sfin]ilor, m\ri]ilor [i
`ntru tot l\uda]ilor Apostoli; cu ale celor `ntre sfin]i
P\rin]ilor no[tri [i mari dasc\li ai lumii [i ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigorie Cuv=nt\torul de Dum-
nezeu [i Ioan Gur\ de Aur; cu ale Sfin]ilor Ata-
nasie, Chiril [i Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexan-
driei [i ale Sf=ntului Nifon, patriarhul Constan-
tinopolului; cu ale celor `ntre sfin]i P\rin]ilor no[tri:
Nicolae al Mirelor Lichiei [i Spiridon al Trimi-
tundei, f\c\tori de minuni, Calinic de la Cernica,
Iosif cel Nou de la Parto[, Iorest [i Sava de la Alba
Iulia, Antim Ivireanul, Iosif M\rturisitorul, Ghelasie
de la R=me], Leontie de la R\d\u]i, Petru Movil\,
mitropolitul Kievului, Teodosie de la Brazi, Nectarie
de la Eghina [i cu ale tuturor sfin]ilor sfin]i]ilor ie-
rarhi; cu ale sfin]ilor, m\ri]ilor [i marilor Mucenici:
Gheorghe, purt\torul de biruin]\, Dimitrie, Izvo-
r=torul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat,
Mina [i Ioan cel Nou de la Suceava; cu ale Sf=n-
tului Sfin]itului Mucenic Haralambie; cu ale Sf=n-
tului Marelui Mucenic Nichita Romanul, cu ale
sfin]ilor Mucenici Serghie [i Vach, Ioan Valahul [i
Oprea, cu ale sfin]ilor m\rturisitori Ioan din Gale[
[i Moise M\cinic, Constantin voievod [i fiii s\i:
Constantin, {tefan, Radu [i Matei, Ianache, sfetnicul,
cu ale Binecredinciosului Voievod {tefan cel Mare
[i Sf=nt [i cu ale tuturor sfin]ilor bunilor biruitori
mucenici; cu ale Sfintelor Muceni]e: Tecla, Varvara,
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Anastasia, Ecaterina, Chiriachia, Fotinia, Marina,
Irina, Tatiana [i Filoteea de la Arge[; cu ale
cuvio[ilor [i de Dumnezeu purt\torilor P\rin]ilor
no[tri: Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfin]it,
Dimitrie cel Nou, Visarion Sarai [i Sofronie de la
Cioara, Ioan de la Prislop, Antonie de la Iezerul
V=lcii, Daniil Sihastrul, Gherman din Dobrogea [i
Ioan Casian, Paisie [i Ioan de la Neam], Antipa de
la Calapode[ti [i Vasile de la Poiana M\rului; cu
ale Cuvioasei [i mult-milostive maicii noastre
Parascheva [i cu ale  Cuvioasei Teodora de la Sihla;
cu ale Sf=ntului (N), ocrotitorul acestui sf=nt loca[;
cu ale Sf=ntului (N) a c\rui pomenire o s\v=r[im;
cu rug\ciunile sfin]ilor [i drep]ilor dumnezeie[ti
P\rin]i Ioachim [i Ana [i cu ale tuturor sfin]ilor
T\i: bineprimit\ f\ rug\ciunea noastr\*; d\ruie[te
iertare gre[elilor noastre; acoper\-ne cu acoper\-
m=ntul aripilor tale; dep\rteaz\ de la noi pe tot
vr\jma[ul [i potrivnicul, `mpac\ via]a noastr\,
Doamne;  miluie[te-ne pe noi [i lumea Ta [i m=ntuie[te
sufletele noastre ca un bun [i de oameni iubitor.

Poporul: Amin. {i se `ncep cânt\rile Stihoavnei. Dac\
Litia s-a f\cut `n pronaos (la m\n\stiri), preotul `[i acoper\
capul [i pornind de acolo `mpreun\ cu diaconul [i mergând
precum au ie[it din Altar, vin `n mijlocul bisericii [i se opresc
`naintea mesei care a fost a[ezat\ din timp aici [i pe care au
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fost puse cinci artose adic\ pâini (spre r\s\rit), patru a[ezate
`n form\ de cruce, iar a cincea deasupra, un vas cu grâu
(spre apus), altul cu pu]in vin (spre strana din stânga) [i
altul cu untdelemn (spre strana din dreapta), sfe[nicele
punându-se `n partea de r\s\rit a mesei.

~n bisericile de mir, unde slujba Litiei se s\vâr[e[te ̀ n mijlocul
bisericii, preotul [i diaconul, dup\ terminarea rug\ciunilor de
mai sus, urmeaz\ mai departe rânduiala de mai jos.

Dup\: Slav\... {i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu, de la
Stihoavn\ se zice: Acum sloboze[te... Sfinte Dumnezeule...  (de 3
ori) Slav\... {i acum... Preasfânt\ Treime... Doamne miluie[te...
(de 3 ori) Slav\... {i acum... Tat\l nostru...

Preotul, ecfonisul:

C\ a Ta este `mp\r\]ia [i puterea [i slava, a Tat\-
lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i pururea [i
`n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul luând c\delni]a, binecuvinteaz\ t\mâia [i dup\ ce
strana a zis Amin, c\de[te masa (de 3 ori) ̀ mprejur, pe cele patru
laturi f\r\ a se pleca, iar diaconul, dac\ este, merge `nainte cu
lumânarea aprins\, stând `n fa]a preotului, de cealalt\ parte.

Dup\ ce c\de[te a treia oar\ `n partea de nord, preotul
trece `n fa]a catapetesmei, c\dind icoanele `mp\r\te[ti [i de
aici continu\, `n naos, c\direa mic\, r\mânând `n fa]a mesei,
pe care o c\de[te; apoi pe diacon, c\ruia `i d\ c\delni]a [i
acesta c\de[te pe preot; apoi pe paracliser, c\ruia `i d\
c\delni]a [i lumânarea ce a avut-o la c\dire.

{i când se c\de[te masa `mprejur, dac\ este spre
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duminic\, se cânt\ de fiecare dat\ troparul pe glasul al 5-lea:

N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\, bucur\-te,
ceea ce e[ti plin\ de har, Marie, Domnul este cu
tine. Binecuv=ntat\ e[ti tu `ntre femei [i binecuvân-
tat este rodul pântecelui t\u, c\ ai n\scut pe Mân-
tuitorul sufletelor noastre.

Iar de este s\rb\toarea unui Sfânt cu Polieleu, peste
s\pt\mân\, se cânt\ mai `ntâi troparul sfântului (de 2 ori) [i
apoi N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\... Când este praznic,
se cânt\ numai troparul praznicului (de 3 ori).  Apoi preotul,
dând c\delni]a [i luând un artos (pâine), `nsemneaz\ cu el
cruci[ peste celelalte artose, `l s\rut\ [i `l a[az\ apoi la loc, `[i
descoper\ capul [i zice rug\ciunea ce urmeaz\ mai jos, cu
glas mare. Iar când ajunge la: ~nsu]i binecuvinteaz\..., atunci
cu mâna dreapt\ arat\ spre cele puse `nainte, adic\ spre
pâine, grâu, vin [i untdelemn [i le binecuvinteaz\.

Diaconul:

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Care ai binecuvântat cele cinci pâini `n pustie [i

ai s\turat cu ele cinci mii de b\rba]i, afar\ de femei [i
copii, ~nsu]i binecuvinteaz\ [i pâinile acestea, grâul,
vinul [i untdelemnul (preotul face semnul binecuv=nt\rii
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asupra lor) [i le `nmul]e[te `n sfânt loca[ul acesta, `n
ora[ul (sau: `n satul sau: `n m\n\stirea) acesta, `n ]ara
aceasta [i `n toat\ lumea Ta, iar pe credincio[ii,
robii T\i, care vor gusta din ele, `i sfin]e[te. C\ Tu
e[ti Cel ce binecuvintezi [i sfin]e[ti toate, Hristoase
Dumnezeul nostru, [i }ie slav\ `n\l]\m, `mpreun\
[i P\rintelui T\u Celui f\r\ de `nceput [i
Preasfântului [i bunului [i de via]\ f\c\torului T\u
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Dup\ aceasta preotul `[i acoper\ capul.

Poporul: Amin. Apoi: Fie numele Domnului bine-
cuv=ntat de acum [i p=n\ `n veac (de 3 ori). {i se cite[te
Psalmul 33: Bine voi cuv=nta pe Domnul `n toat\ vremea...
p=n\ la: Boga]ii au s\r\cit  [i au fl\m=nzit; iar cei ce caut\
pe Domnul nu vor fi lipsi]i de tot binele. {i dup\ ce se c=nt\
stihul acesta (de 3 ori: o dat\ de preot [i diacon, iar la str\ni
de 2 ori), diaconul [i preotul vin `naintea Sfintelor U[i, se
`nchin\ [i fiind `ndrepta]i cu fa]a spre apus, diaconul zice:

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Preotul:

Binecuv=ntarea Domnului peste voi to]i cu al
S\u har [i cu a Sa iubire de oameni, totdeauna,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. {i dac\ se face Priveghere, se urmeaz\

LITURGHIERUL PASTORAL

62

C M

Y K

C M

Y K



mai departe potrivit tipicului de la pag. 12.
~n bisericile de mir, unde slujba Utreniei se s\v=r[e[te a

doua zi diminea]a, dup\: Binecuv=ntarea Domnului peste
voi to]i..., preotul face sf=r[it `n chipul urm\tor:

Dup\ ce poporul zice: Amin. Preotul: Slav\ }ie, Hristoase
Dumnezeule, n\dejdea noastr\, slav\ }ie. Poporul: Slav\
Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh. {i acum [i pururea [i `n
vecii vecilor. Amin. Doamne miluie[te (de 3 ori). Bine-
cuvinteaz\. Preotul apolisul*:

Cel ce a `nviat din mor]i, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei
Maicii Sale, ale Sfin]ilor m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor
Apostoli, ale Sf=ntului (N), (al c\rui hram `l poart\ biserica)
ale Sf=ntului (N), a c\rui pomenire o s\v=r[im, ale
sfin]ilor [i drep]ilor dumnezeie[ti P\rin]i Ioachim [i
Ana [i pentru ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\
ne m=ntuiasc\ pe noi, ca un bun [i de oameni iubitor.

Poporul: Amin.

Preotul:

Pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluie[te-ne pe noi.

Poporul: Amin.
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Preotul miruie[te apoi pe credincio[i, c\rora li se `mparte
artosele t\iate [i stropite cu vin.

~nv\]\tur\

Se cuvine a [ti c\ p=inea, care s-a binecuv=ntat, este
izb\vitoare de toate relele pentru cel ce o va lua cu credin]\.

{i aceasta s\ [tii, preotule, [i s\ p\ze[ti, ca s\ se fereasc\
untdelemnul acesta, ce s-a binecuv=ntat, ca nu cumva [i a
doua oar\ s\-l binecuvintezi; asemenea nici vinul, nici gr=ul,
nici p=inile, c=nd vei face Priveghere; ci altele nebinecu-
v=ntate s\ pui, fie c=t de pu]ine. Iar untdelemnul acesta, care
s-a binecuv=ntat, de este candel\ la tetrapod, unde st\ sf=nta
icoan\ spre s\rutare, pun=ndu-l `n candel\ s\ miruie[ti cu el
pe popor; [i po]i s\-l m\n=nci [i `n bucate. Iar vinul s\-l bei
cu bun\ cucernicie, ca pe un lucru binecuv=ntat. P=inile  s\
le tai [i s\ le `mpar]i credincio[ilor, care pot s\ le m\n=nce cu
cinste, fie `n biseric\, fie acas\, mai `nainte de alte bucate.
Iar gr=ul sau s\-l semeni, sau cu altul s\-l amesteci [i cu
mul]umit\ s\-l `ntrebuin]ezi. S\ nu `ndr\zne[ti a face
Liturghie  cu aceste p=ini sau cu acest vin, acest lucru fiind
oprit de r=nduiala bisericeasc\.
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R+NDUIALA SLUJBEI DE DIMINEA}|

MIEZONOPTICA DIN ZILELE DE DUMINIC|

Miezonoptica se face dup\ r=nduiala din Ceaslov. Venind
deci preotul `n biseric\, se `nchin\, intr\ `n Sf=ntul Altar [i
s\rut\ Sf=nta Mas\, urm=nd `n toate acestea r=nduiala
`nsemnat\ mai `nainte, la ceasul al nou\lea. Pun=nd apoi
epitrahilul, iese din Altar pe u[a dinspre miaz\noapte [i, st=nd
`n fa]a Sfintelor U[i, se `nchin\ o dat\ [i face `nceputul zic=nd:

Binecuv=ntat este Dumnezeul nostru, totdea-
una, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\ }ie.

~mp\rate ceresc, M=ng=ietorule, Duhul adev\rului, Care
pretutindenea e[ti [i toate le pline[ti. Vistierul bun\t\]ilor [i
D\t\torule de via]\, vino [i Te s\l\[luie[te `ntru noi [i ne
cur\]e[te pe noi de toat\ `ntin\ciunea [i m=ntuie[te, Bunule,
sufletele noastre.
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Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f\r\ de moarte, mi-
luie[te-ne pe noi (de trei ori).

Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh. {i acum [i puru-
rea [i `n vecii vecilor. Amin.

Preasf=nt\ Treime, miluie[te-ne pe noi. Doamne, cur\-
]e[te p\catele noastre. St\p=ne iart\ f\r\delegile noastre.
Sfinte cerceteaz\ [i vindec\ neputin]ele noastre pentru nu-
mele T\u. 

Doamne miluie[te (de trei ori). Slav\ Tat\lui [i Fiului [i
Sf=ntului Duh. {i acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Tat\l nostru Care e[ti `n ceruri, sfin]easc\-se numele T\u,
vie `mp\r\]ia Ta, fac\-se voia Ta, precum `n cer a[a [i pe p\-
m=nt. P=inea noastr\ cea spre fiin]\, d\-ne-o nou\ ast\zi. {i
ne iart\ nou\ gre[elile noastre, precum [i noi iert\m gre-
[i]ilor no[tri. {i nu ne duce pe noi `n ispit\, ci ne izb\ve[te de
cel r\u, iar preotul zice ecfonisul:

C\ a Ta este `mp\r\]ia [i puterea [i slava, a Ta-
t\lui [i a Fiului [i a Sf=ntului Duh, acum [i pururea
[i `n vecii vecilor.

Dup\ aceasta, preotul intr\ `n Altar, iar strana zice:
Amin. Doamne miluie[te (de 12 ori). Slav\ Tat\lui [i Fiului [i
Sf=ntului Duh. {i acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Veni]i s\ ne `nchin\m ~mp\ratului nostru Dumnezeu.
Veni]i s\ ne `nchin\m [i s\ c\dem la Hristos, ~mp\ratul

nostru Dumnezeu.
Veni]i s\ ne ̀ nchin\m [i s\ c\dem la ~nsu[i Hristos, ~mp\ratul

[i Dumnezeul nostru. {i `ndat\ Psalmul 50: Miluie[te-m\
Dumnezeule...
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Dup\ aceea, preotul cite[te Canonul Sfintei Treimi
(Troi[nicul) al glasului de r=nd [i apoi, la stran\, se c=nt\
Troparele Treimice (Triadicalele) (Cuvine-se cu adev\rat a
l\uda pe Treimea cea mai presus de Dumnezeire...).

Sf=r[indu-se acestea, urmeaz\:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f\r\ de moarte, mi-
luie[te-ne pe noi (de trei ori).

Slav\ ..., {i acum ..., Preasf=nt\ Treime..., Doamne
miluie[te (de trei ori). Slav\..., {i acum..., Tat\l nostru ...
Preotul zice ecfonisul: C\ a Ta este ~mp\r\]ia... Ipacoi al glasului
de r=nd, Doamne miluie[te (de 40 ori). Slav\ Tat\lui [i Fiului [i
Sf=ntului Duh. {i acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Ceea ce e[ti mai cinstit\ dec=t heruvimii [i mai m\rit\
f\r\ de asem\nare dec=t serafimii, care f\r\ stric\ciune pe
Dumnezeu Cuv=ntul ai n\scut, pe tine, cea cu adev\rat N\s-
c\toare de Dumnezeu, te m\rim. ~ntru numele Domnului,
binecuvinteaz\, p\rinte, iar preotul zice:

Dumnezeule, milostive[te-Te spre noi [i ne binecu-
vinteaz\, lumineaz\ fa]a Ta peste noi [i ne miluie[te.

Lu=ndu-[i, apoi, Liturghierul, preotul iese pe u[a dinspre
miaz\noapte, vine `n fa]a Sfintelor U[i, pe solee, [i, `nge-
nunchind cu fa]a spre Altar, cite[te:
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Rug\ciunea lui Marcu Monahul

~ntru tot puternic\ [i de via]\ f\c\toare, [i
`ncep\toare de lumin\ Preasf=nt\ Treime,

Care, pentru bun\tate, toat\ f\ptura lumii [i pe cea
mai presus de lume dintru nefiin]\ ai adus-o [i cu
purtare de grij\ o [i st\p=ne[ti; Care dup\ alte
nespuse faceri de bine ale Tale fa]\ de neamul ome-
nesc, pentru neputin]a trupeasc\ ne-ai d\ruit nou\
poc\in]\ p=n\ `n clipa mor]ii; nu ne l\sa pe noi, ne-
vrednicii, s\ murim `n faptele noastre cele rele, nici
pe `ncep\torul r\ut\]ii [i vr\jm\[ul [i pierz\torul s\
r=d\ de noi. C\ [tii, ~ndurate, c=t\ ur\ [i vrajb\ are
asupra noastr\ [i c=t\ este p\timirea [i sl\biciunea
[i nepurtarea noastr\ de grij\. Ci, Te rug\m, nu ne
lipsi de bun\t\]ile Tale, pe noi, care Te m=niem `n
toat\ ziua [i `n tot ceasul, prin c\lcarea cinstitelor
[i de via]\ f\c\toarelor Tale porunci. {i toate
gre[elile noastre pe care le-am f\cut `n toat\ via]a
noastr\, p=n\ `n ceasul de acum, prin cuv=nt, cu
fapta sau cu g=ndul, ni le las\ [i ni le iart\. {i ne
`nvrednice[te ca cealalt\ via]\ a noastr\ s\ o s\-
v=r[im `ntru poc\in]\ `ntru umilin]\ [i `ntru paza
sfintelor Tale porunci. {i cu orice fel de dezmier-
dare `n[el=ndu-ne, `n multe chipuri am gre[it, [i cu
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ur=te pofte nefolositoare [i v\t\m\toare am\-
gindu-ne, ne-am purtat; sau cu m=nie [i f\r\ de
minte pornindu-ne, am `ntristat pe vreun frate al
nostru, sau cu limb\ slobod\ [i ne`nfr=nat\ `n tari
curse ne-am prins; sau cu vreunul din sim]urile
noastre  sau cu toate, de voie sau de nevoie, cu [tiin]\
sau cu ne[tiin]\, sau din `nfierb=ntare sau din de-
prindere, nebune[te, am alunecat; sau cu g=nduri
viclene [i cu u[urin]\ de[art\ ne-am `ntinat; sau cu
orice fel de gre[eal\ am p\c\tuit, din aducere aminte [i
din obiceiul cel r\u [i cumplit; iart\-ne [i las\ toate,
`ntru tot ~ndurate, Preabunule [i mult-Milostive. {i ne
d\ruie[te, Bunule, de[teptare [i putere ca s\ facem
voia Ta cu bun\ pl\cere, `n chip des\v=r[it. Ca, din
r\utatea cea din noapte [i `ntunecat\, cu vederea
luminii, prin poc\in]\, s\ ne schimb\m [i ̀ n lumin\, cu
bun\-cuviin]\, s\ umbl\m, [i cura]i fa]\ de iubirea Ta
de oameni ar\t=ndu-ne, noi nevrednicii, s\ Te l\ud\m
[i s\ Te sl\vim `n veci. Amin.

Sf=r[ind rug\ciunea, preotul se `ntoarce cu fa]a spre
credincio[i [i, zic=nd: Slav\ }ie, Hristoase, Dumnezeule...,
face otpustul cel mic:

Cel ce a `nviat din mor]i, Hristos, Adev\ratul Dum-
nezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei Maicii
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Sale, ale Sfin]ilor m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor
Apostoli [i pentru ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i
s\ ne m=ntuiasc\ pe noi ca un bun [i de oameni iubitor.

Se pleac\ apoi c\tre str\ni, cer=ndu-[i obi[nuita iertare [i
`ntorc=ndu-se din nou cu fa]a spre r\s\rit, zice:

S\ ne rug\m pentru pacea lumii.

Poporul: Doamne miluie[te.

Pentru buna sporire [i `nt\rirea dreptm\rito-
rilor cre[tini.

Pentru Prea Fericitul P\rintele nostru (N), Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne [pentru (~nalt-)
Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i Mitropolitul) nos-
tru (N)] [i pentru to]i fra]ii no[tri cei `ntru Hristos.

Pentru binecredinciosul popor rom=n de pretu-
tindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii noastre, pentru
mai-marii ora[elor [i ai satelor [i pentru o[tirea cea
iubitoare de Hristos, pentru s\n\tatea [i m=ntuirea lor*.

Pentru cei care ne ur\sc [i pentru cei care ne iubesc
pe noi.

Pentru cei care ne miluiesc [i ne ajut\.
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Pentru cei care ne-au cerut nou\ nevrednicilor
s\ ne rug\m pentru d=n[ii.

Pentru izb\virea celor robi]i.
Pentru p\rin]ii [i fra]ii no[tri care sunt departe.
Pentru cei care c\l\toresc pe ape, pe uscat [i prin aer.
Pentru cei care sunt `n neputin]e.
S\ ne rug\m [i pentru `mbel[ugarea roadelor

p\m=ntului.
Pentru to]i ortodoc[ii cre[tini.
Pentru arhiereii ortodoc[i.
Pentru ctitorii sf=ntului loca[ului acestuia.
Pentru p\rin]ii [i `nv\]\torii no[tri [i pentru to]i

cei mai `nainte adormi]i p\rin]i [i fra]i ai no[tri
ortodoc[i, care odihnesc aici [i pretutindeni. S\
zicem [i pentru ace[tia.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

Pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, milu-
ie[te-ne pe noi.

Poporul: Amin.

F\c=nd apoi o `nchin\ciune, preotul intr\ `n Sf=ntul Altar
pe u[a dinspre miaz\zi, pentru a `ncepe slujba Utreniei.
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~nsemnare

Dac\ este s=mb\t\ sau alt\ zi din cele obi[nuite de peste
s\pt\m=n\, sau de este praznic, sau ne afl\m `n Sf=ntul [i
Marele Post, se urmeaz\ r=nduiala Miezonopticii cu schim-
b\rile ar\tate `n Ceaslov [i `n `nv\]\turile din Tipicul
Bisericesc pentru aceste zile.

Se cuvine iar\[i a [ti c\ la slujba cu Priveghere de noapte
nu se s\v=r[e[te Miezonoptica, ci `ndat\ dup\ Vecernie [i
Litie se `ncepe Utrenia.

LITURGHIERUL PASTORAL

72

C M

Y K

C M

Y K



UTRENIA
DIN ZILELE DE DUMINIC| 

{I DE S|RB|TORI*

Dac\ ne afl\m `n Sfântul [i Marele Post, preotul, din fa]a Sfintei
Mese, cu epitrahilul pe grumaz, trage dvera [i, c\dind, zice:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdea-
una, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul zice: Amin. Sfinte Dumnezeule... Preasfânt\
Treime... Tat\l nostru... Doamne miluie[te (de 12 ori), Slav\... {i
acum... Veni]i s\ ne `nchin\m... (de trei ori) [i Psalmul 19 (S\ te
aud\ Domnul...) [i 20 (Doamne, `ntru puterea Ta...). ~n timpul
psalmilor preotul face c\dire mare.
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Sf=nta [i Marea Vineri (Joi seara) dup\ ectenia mic\, `naintea Evangheliilor
Sfintelor Patimi, precum [i cele ce se zic dup\ fiecare c=ntare a Canonului `n
Duminica cea luminat\ a Pa[tilor se afl\ a[ezate mai departe `n carte [i anume
dup\ «Otpustul zilelor de peste s\pt\m=n\».



Iar de nu este Sfântul [i Marele Post, intrând preotul `n
Sf=ntul Altar, dup\ ectenia de la sfâr[itul Miezonopticii, se
`nchin\ `n fa]a Sfintei Mese, s\rut\ Sfânta Mas\ [i Sfânta
Evanghelie, pune epitrahilul* pe grumaz, deschide perdeaua
Sfintelor U[i, binecuvinteaz\ t\mâia [i, lu=nd c\delni]a, având
capul acoperit `naintea Sfintei Mese, zice:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Apoi `ncepe c\direa mare `ntocmai ca seara la Doamne,
strigat-am...

Poporul: Amin. Veni]i s\ ne `nchin\m... (de 3 ori) [i Psalmii
19 [i 20. Apoi: Slav\... {i acum... Sfinte Dumnezeule... Tat\l
nostru..., potrivind s\ nu se termine mai `nainte de a se fi
`napoiat preotul cu c\direa `n mijlocul bisericii, sub policandru,
unde, stând cu fa]a spre r\s\rit, zice ecfonisul: C\ a Ta este
`mp\r\]ia..., c\dind de trei ori spre Altar, când zice:... a Tat\lui [i
a Fiului [i a Sfântului Duh. Preotul continu\ apoi c\direa pân\
`n Altar, unde o termin\ [i a[teapt\ `naintea Sfintei Mese pân\ ce
se citesc la stran\ troparele: Mântuie[te, Doamne, poporul
T\u..., Slav\... Cel ce Te-ai `n\l]at..., {i acum... Folositoare,
ne`nfricat\... Iar când aude sfâr[itul la stran\: ...ceea ce e[ti una
binecuvântat\, zice ectenia (c\dind de câte trei ori `naintea
Sfintei Mese, la fiecare cerere, afar\ de ecfonis):

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.
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Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

~nc\ ne rug\m pentru Prea Fericitul P\rintele
nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
[pentru (~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i
Mitropolitul) nostru (N)], pentru s\n\tatea [i mân-
tuirea lui.

~nc\ ne rug\m pentru binecredinciosul popor
rom=n de pretutindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii
noastre, pentru mai-marii ora[elor [i ai satelor [i
pentru o[tirea cea iubitoare de Hristos, pentru
s\n\tatea [i mântuirea lor*.

~nc\ ne rug\m pentru to]i fra]ii no[tri cei `ntru
Hristos [i pentru to]i cucernicii [i dreptm\ritorii
cre[tini, pentru s\n\tatea [i pentru mântuirea lor.

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti,
[i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. ~ntru numele Domnului, 
binecuvinteaz\ p\rinte.
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Iar preotul cu glas mai `nalt [i c\dind de trei ori `n fa]a
Sfintei Mese, zice:

Slav\ Sfintei [i Celei de o fiin]\ [i de via]\ f\c\-
toarei [i nedesp\r]itei Treimi, totdeauna, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu [i pe
p\mânt pace, `ntre oameni bun\voire (de trei ori). Doamne, buzele
mele vei deschide [i gura mea va vesti lauda Ta (de dou\ ori).

Se cuvine a [ti, c\ atunci când este slujb\ cu Priveghere de
noapte, aceast\ parte de la `nceputul Utreniei nu se zice, ci cel
mai mare dintre fra]i zice `ndat\: Amin. Slav\ `ntru cei de sus...
(de trei ori), Doamne, buzele mele... (de dou\ ori), a[a precum
s-a ar\tat mai `nainte.

De asemenea, `n perioada de la ~nviere p=n\ la ~n\l]are,
aceast\ parte se omite, `ncep=ndu-se astfel: Dup\ binecu-
v=ntarea: Slav\ Sfintei [i celei de o fiin]\..., rostit\ de preot, se
c=nt\ Hristos a `nviat... (de trei ori), timp `n care se face c\direa.

Dup\ aceea, se citesc la stran\ cei [ase psalmi, cu toat\
umilin]a [i cu fric\ de Dumnezeu. ~n acest timp preotul, stând `n
Altar, `[i descoper\ capul [i `ncepe s\ citeasc\ rug\ciunile
Utreniei, iar când aude: Slav\... {i acum... Aliluia (de 3 ori), de
la sfâr[itul primilor trei psalmi, iese din Altar pe u[a dinspre
miaz\noapte [i, venind `naintea Sfintelor U[i, face o `nchin\ciune
[i continu\ rug\ciunile pân\ la sfâr[it, cu capul descoperit.
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Rug\ciunea `ntâi

Mul]umim }ie, Doamne, Dumnezeul nostru,
Care ne-ai ridicat pe noi din a[ternuturile

noastre [i ai pus cuvânt de laud\ `n gura noastr\,
ca s\ ne ̀ nchin\m [i s\ chem\m numele T\u cel sfânt;
[i ne rug\m `ndur\rilor Tale, pe care pururea le ai
pentru via]a noastr\; trimite [i acum ajutorul T\u
peste cei ce stau `naintea fe]ei slavei Tale celei sfinte [i
n\d\jduiesc `n mila Ta cea mult\. {i le d\ lor, `ntot-
deauna, cu fric\ [i cu dragoste s\ slujeasc\, laude s\
aduc\, s\ cânte [i s\ se `nchine bun\t\]ii Tale celei
negr\ite. C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i
`nchin\ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a doua

Dis-de-diminea]\ alearg\ duhul nostru c\tre
Tine, Dumnezeul nostru, pentru c\ lumin\

sunt poruncile Tale pe p\mânt; `n]elep]e[te-ne s\
s\vâr[im dreptate [i sfin]enie `ntru frica Ta; c\ pe
Tine Te sl\vim, Cel ce e[ti cu adev\rat Dumnezeul
nostru. Pleac\ urechea Ta [i ne auzi pe noi; po-
mene[te, Doamne, pe cei ce sunt aici [i se roag\ `m-
preun\ cu noi, pe to]i, pe nume, [i-i mântuie[te pe
ei, cu puterea Ta. Binecuvinteaz\ poporul T\u [i
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sfin]e[te mo[tenirea Ta. Pace lumii Tale d\ruie[te,
bisericilor Tale, preo]ilor, ocârmuitorilor no[tri [i la
tot poporul T\u. C\ s-a binecuvântat [i s-a preasl\vit
preacinstitul [i de mare cuviin]\ numele T\u, al Ta-
t\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh, acum [i puru-
rea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a treia

Dis-de-diminea]\ alearg\ duhul nostru c\tre
Tine, Dumnezeule, pentru c\ lumin\ sunt

poruncile Tale; `nva]\-ne pe noi, Dumnezeule, drep-
tatea Ta, poruncile Tale [i `ndrept\rile Tale; lumi-
neaz\ ochii gândurilor noastre, ca nu cumva s\
adormim `n p\cate, spre moarte; risipe[te orice ne-
gur\ de la inimile noastre; d\ruie[te-ne Soarele drep-
t\]ii [i p\ze[te f\r\ de ispit\ via]a noastr\, cu pecetea
Sfântului T\u Duh; `ndrepteaz\ pa[ii no[tri `n calea
p\cii, d\-ne diminea]a [i ziua aceasta `ntru bucurie,
ca s\-}i `n\l]\m rug\ciuni de diminea]\. C\ a Ta este
st\pânirea [i a Ta este `mp\r\]ia [i puterea [i slava, a
Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i pururea
[i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a patra

St\pâne Dumnezeule cel sfânt [i necuprins,
Care ai zis s\ str\luceasc\ lumin\ dintru
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`ntuneric, Cel ce ne-ai odihnit pe noi `n somnul de
noapte [i ne-ai ridicat spre doxologia [i ruga bun\-
t\]ii Tale, `nduplecându-Te de `ns\[i milostivirea
Ta; prime[te-ne [i acum pe noi, care ne `nchin\m
}ie [i dup\ putere ~]i mul]umim, [i ne `mpline[te
toate cererile cele spre mântuire. Arat\-ne fii ai
luminii [i ai zilei [i mo[tenitori ai bun\t\]ilor Tale
celor ve[nice. Adu-}i aminte, Doamne, `n mul-
]imea `ndur\rilor Tale, [i de tot poporul T\u, de cei
ce sunt aici [i se roag\ `mpreun\ cu noi [i de to]i
fra]ii no[tri, care sunt pe uscat, pe mare, `n aer [i `n
tot locul st\pânirii Tale, [i care au trebuin]\ de
iubirea Ta de oameni [i de ajutorul T\u, [i d\-
ruie[te tuturor mila Ta cea mare. Ca totdeauna
fiind mântui]i cu sufletul [i cu trupul, cu `ndr\z-
neal\ s\ sl\vim numele T\u cel minunat [i binecu-
vântat, al Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a cincea

Vistierul bun\t\]ilor, Izvorule nesecat, P\-
rinte Sfinte, F\c\torule de minuni, Atot-

puternice [i Atot]iitorule, to]i ne `nchin\m [i ne ru-
g\m }ie, chemând milele [i `ndur\rile Tale, spre
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ajutorul [i ocrotirea smereniei noastre. Adu-}i
aminte, Doamne, de robii T\i; prime[te rug\ciunile
noastre cele de diminea]\, ale tuturor, ca t\mâia
`naintea Ta [i s\ nu ne `ndep\rtezi pe nici unul
dintre noi de la Tine, ci ne p\ze[te pe to]i cu `n-
dur\rile Tale. Adu-}i aminte, Doamne, de cei ce
privegheaz\ [i cânt\ spre slava Ta [i a Unuia-N\s-
cut Fiului T\u [i Dumnezeului nostru [i a Sfân-
tului T\u Duh; fii lor ajut\tor [i ocrotitor; prime[te
rug\ciunile lor `n cel mai presus de ceruri [i duhov-
nicescul T\u jertfelnic. C\ Tu e[ti Dumnezeul
nostru [i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfân-
tului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a [asea

Mul]umim }ie, Doamne, Dumnezeul mân-
tuirii noastre, c\ toate le faci spre binele

vie]ii noastre, pentru ca totdeauna s\ privim la Tine,
Mântuitorule [i F\c\torule de bine al sufletelor
noastre. C\ ne-ai odihnit pe noi `n cursul nop]ii tre-
cute [i ne-ai sculat din a[ternuturile noastre [i ne-ai ri-
dicat spre a ne `nchina cinstitului T\u nume. Pentru
aceasta ne rug\m }ie, Doamne: D\-ne har [i putere, ca
s\ ne ̀ nvrednicim a cânta }ie cu ̀ n]elegere [i a Te ruga
ne`ncetat, lucrând cu fric\ [i cu cutremur la a noastr\

LITURGHIERUL PASTORAL

80

C M

Y K

C M

Y K



mântuire, cu ocrotirea Hristosului T\u. Adu-}i amin-
te, Doamne, [i de cei ce strig\ c\tre Tine, noaptea;
auzi-i, pe dân[ii, miluie[te-i [i zdrobe[te sub picioarele
lor pe nev\zu]ii [i lupt\torii vr\jma[i. C\ Tu e[ti ~mp\-
ratul p\cii [i Mântuitorul sufletelor noastre [i }ie slav\
`n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a [aptea

Dumnezeule [i P\rintele Domnului nostru Iisus
Hristos, Care ne-ai ridicat pe noi din a[ternu-

turile noastre [i ne-ai adunat ̀ mpreun\, ̀ n ceasul rug\-
ciunii, d\-ne har `ntru deschiderea gurii noastre [i pri-
me[te ale noastre mul]umiri, dup\ putere; `nva]\-ne
drept\]ile Tale, c\ci a ne ruga precum se cuvine nu
[tim, de nu ne vei `ndruma Tu, Doamne, cu Duhul T\u
cel Sfânt. Pentru aceasta ne rug\m }ie: Orice am gre[it
pân\ `n ceasul de acum, cu cuvântul, cu lucrul, sau cu
gândul, de voie sau f\r\ de voie, dezleag\, las\, iart\; c\
de vei c\uta la f\r\delegi, Doamne, Doamne, cine va
putea r\bda? C\ la Tine este izb\virea; Tu singur e[ti
sfânt, ajut\tor [i p\zitor puternic al vie]ii noastre [i }ie
totdeauna cânt\m. Fie st\pânirea ̀ mp\r\]iei Tale bine-
cuvântat\ [i preasl\vit\, a Tat\lui [i a Fiului [i a Sfân-
tului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

R+NDUIALA SLUJBEI DE DIMINEA}|

81
C M

Y K

C M

Y K



Rug\ciunea a opta

Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai dep\r-
tat de la noi trând\via somnului [i ne-ai

chemat cu chemare sfânt\, ca [i noaptea s\ ridic\m
mâinile noastre [i s\ ne m\rturisim }ie, dup\ jude-
c\]ile drept\]ii Tale, prime[te rug\ciunile noastre,
cererile, m\rturisirile [i slujbele de noapte [i ne d\-
ruie[te, Dumnezeule, credin]\ ne`nfruntat\, n\-
dejde tare [i dragoste nef\]arnic\. Binecuvinteaz\
intr\rile [i ie[irile noastre, faptele, lucrurile, cu-
vintele, gândurile, [i ne d\ nou\ s\ ajungem la `n-
ceputul zilei, l\udând, cântând [i binecuvântând
bun\tatea milostivirii Tale celei negr\ite. C\ s-a
binecuvântat preasfânt numele T\u [i s-a preasl\-
vit `mp\r\]ia Ta, a Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a noua

Str\luce[te `n inimile noastre, Iubitorule de
oameni, St\pâne, lumina cea curat\ a cu-

noa[terii Dumnezeirii Tale, [i deschide ochii gân-
dului nostru spre `n]elegerea evanghelicelor Tale
propov\duiri. Pune `n noi [i frica fericitelor Tale
porunci, ca toate poftele trupului c\lcând, vie]uire
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duhovniceasc\ s\ petrecem, cugetând [i f\când
toate cele ce sunt spre bun\ pl\cerea Ta. C\ Tu e[ti
sfin]irea noastr\ [i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i
Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pururea [i `n vecii
vecilor. Amin.

Rug\ciunea a zecea

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin po-
c\in]\ ai d\ruit iertare oamenilor [i ne-ai

ar\tat chip de cunoa[tere a p\catelor [i de m\rturi-
sire, spre iertare, poc\in]a proorocului David,
~nsu]i St\pâne, pe noi, cei c\zu]i `n multe [i mari
p\cate, miluie[te-ne dup\ mare mila Ta [i dup\
mul]imea `ndur\rilor Tale; [terge f\r\delegile
noastre; c\ }ie am gre[it, Doamne, Cel ce cuno[ti [i
cele near\tate [i cele ascunse ale inimii oamenilor [i
Care singur ai putere a ierta p\catele. Inim\ curat\
zidind `ntru noi [i cu duh st\pânitor `nt\rindu-ne [i
bucuria mântuirii Tale ar\tându-ne, nu ne lep\da
pe noi de la fa]a Ta, ci binevoie[te, ca un bun [i iu-
bitor de oameni, pân\ la suflarea noastr\ cea mai
de pe urm\, s\-}i aducem }ie jertfa drept\]ii [i pri-
nos `n sfintele Tale altare. Cu mila [i cu `ndur\rile
[i cu iubirea de oameni ale Unuia-N\scut Fiului T\u,
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cu Care e[ti binecuvântat, `mpreun\ cu Preasfântul
[i Bunul [i de via]\ F\c\torul T\u Duh, acum [i pu-
rurea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a unsprezecea

Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce cu
vrerea Ta ai a[ezat Puterile `n]eleg\toare [i

cuvânt\toare, }ie ne rug\m [i cu umilin]\, ̀ naintea Ta
c\dem: Prime[te doxologia noastr\, cea dup\ putere,
`mpreun\ cu a tuturor f\pturilor Tale, [i ne r\spl\-
te[te cu darurile cele bogate ale bun\t\]ii Tale; c\ `na-
intea Ta se pleac\ tot genunchiul, al celor cere[ti [i al
celor p\mânte[ti [i al celor de dedesubt, [i toat\ su-
flarea [i f\ptura laud\ slava Ta cea neajuns\, c\ci Tu
singur e[ti Dumnezeu Adev\rat [i mult-Milostiv. C\
pe Tine Te laud\ toate puterile cere[ti [i }ie slav\
`n\l]\, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a dou\sprezecea

L\ud\m, cânt\m, binecuvânt\m [i mul]umim
}ie, Dumnezeul p\rin]ilor no[tri, c\ ai f\cut

s\ treac\ umbra nop]ii [i ne-ai ar\tat iar\[i lumina
zilei. {i rug\m bun\tatea Ta: Cur\]e[te p\catele
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noastre [i prime[te rug\ciunea noastr\ `ntru mare
milostivirea Ta. C\ la Tine sc\p\m, Dumnezeule cel
Milostiv [i Atotputernic. Str\luce[te `n inimile
noastre Soarele cel adev\rat al drept\]ii Tale; lumi-
neaz\ mintea noastr\ [i sim]urile toate ni le p\-
ze[te, ca umblând `n lumina zilei cu bun\cuviin]\,
pe calea poruncilor Tale, s\ ajungem la via]a cea de
veci. C\ la Tine este izvorul vie]ii; [i s\ ne `nvred-
nicim a fi `ntru desf\tarea luminii Tale celei ne-
apropiate. C\ Tu e[ti Dumnezeul nostru [i }ie slav\
`n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Sf=r[ind de citit rug\ciunile, preotul `[i acoper\ capul [i a[teapt\
p=n\ ce se termin\ la stran\ citirea psalmilor. Apoi, de nu este diacon,
preotul zice ectenia mare; iar dac\ este diacon, la sf=r[itul psalmilor,
acesta iese din Sf=ntul Altar pe u[a dinspre miaz\noapte, vine la st=nga
preotului [i c=nd cite]ul roste[te: Slav\... {i acum..., dup\ psalmi,
am=ndoi se `nchin\ de trei ori `n fa]a Sfintelor U[i, [i apoi se pleac\
f\r\ ̀ nchin\ciune, unul c\tre altul. Preotul intr\ ̀ n Sf=ntul Altar pe u[a
dinspre miaz\zi, iar diaconul merge `n mijlocul naosului, sub
policandru, face o `nchin\ciune [i roste[te ectenia mare:

Cu pace Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Pentru pacea de sus [i pentru mântuirea suflete-
lor noastre, Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru pacea a toat\ lumea, pentru bun\starea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici [i pentru unirea tu-
turor, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru sfânt\ biserica aceasta [i pentru cei care
cu credin]\, cu evlavie [i cu fric\ de Dumnezeu
intr\ [i se roag\ `ntr-`nsa, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru Prea Fericitul P\rintele nostru (N), Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe Române, [pentru
(~nalt) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i Mitro-
politul) nostru (N)], pentru cinstita preo]ime [i
`ntru Hristos diaconime [i pentru tot clerul [i po-
porul, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru binecredinciosul popor rom=n de pre-
tutindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii noastre, pentru
mai-marii ora[elor [i ai satelor [i pentru o[tirea cea
iubitoare de Hristos, Domnului s\ ne rug\m*.

Pentru sfânt loca[ul acesta, ]ara aceasta [i pen-
tru toate ora[ele [i satele [i pentru cei care cu credin]\
locuiesc `ntr-`nsele, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru buna `ntocmire a v\zduhului, pentru `m-
bel[ugarea roadelor p\mântului [i pentru vremuri
pa[nice, Domnului s\ ne rug\m.

LITURGHIERUL PASTORAL

86

C M

Y K

C M

Y K

* ~n m\n\stiri [i schituri se pomenesc stare]ul [i egumenul cu ob[tea, dup\
r=nduial\.



Pentru cei care c\l\toresc pe ape, pe uscat [i prin
aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc,
pentru cei robi]i [i pentru mântuirea lor, Domnului
s\ ne rug\m.

(Aici se pot pune ectenii pentru diferite cereri ce sunt tip\rite
la sf=r[itul c\r]ii acesteia.)

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul,
mânia, primejdia [i nevoia, Domnului s\ ne rug\m.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te,
Dumnezeule, cu harul T\u.

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, m\-
rita St\pâna noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i
pururea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii pomenindu-o.

Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\
lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

Poporul: }ie, Doamne.

Preotul, ecfonisul:

C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i `nchin\-
ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.
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Poporul: Amin.

Dup\ ectenie, diaconul se ̀ nchin\, se pleac\ la dreapta [i la st=nga,
[i intr\ `n Sfântul Altar, unde se `nchin\ din nou [i se pleac\ spre cel
mai mare. Se cânt\ apoi pe rând la amândou\ str\nile: Dumnezeu
este Domnul... (de 4 ori), pe glasul de rând [i cu stihurile obi[nuite.

Iar `ndat\ dup\ aceasta se cânt\ troparele dup\ rânduial\:
duminica troparul ~nvierii (de dou\ ori), troparul sfântului, [i
troparul N\sc\toarei, iar la celelalte s\rb\tori, troparele s\rb\-
torii, precum arat\ `n c\r]ile de slujb\.

~n timp ce se cânt\ troparele, `n Altar se rânduiesc sfintele
ve[minte pentru `mbr\carea sfin]i]ilor slujitori, dac\ nu s-au
`mbr\cat mai `nainte pentru Sfânta Liturghie. Terminându-se tro-
parele, se `nchide perdeaua Sfintelor U[i, r\mânând astfel pân\ ce
se sfâr[esc de citit Catismele Psaltirii; iar preotul, l\sând epitrahilul,
iese `mpreun\ cu diaconul pentru a se `nchina, dup\ rânduiala care
se va ar\ta la `nceputul Proscomidiei. {i venind iar\[i `n Sfântul
Altar, se `mbrac\, urmând `n toate acestea rânduiala `nsemnat\ la
`nceputul Dumnezeie[tii Proscomidii. 

Se cade a [ti c\ `n bisericile de parohie `nchinarea se poate face
[i `naintea Utreniei, pentru a avea preotul timpul necesar s\v=r[irii
dumnezeie[tii Proscomidii.

Iar la str\ni, dup\ tropare, se citesc Catismele din Psaltire,
dup\ rânduial\, [i apoi se cânt\ Sedelnele.

Dup\ Catisma `ntâi, cu rândul `nt=i de Sedelne, se zice
ectenia mic\:

Iar\ [i iar\, cu pace, Domnului s\ ne rug\m.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te, Dum-
nezeule, cu harul T\u.
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Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, m\-
rita St\pâna noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i
pururea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii pomenindu-o.

Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\,
lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

Poporul: }ie, Doamne.

Preotul, ecfonisul:

C\ a Ta este st\pânirea [i a Ta este `mp\r\]ia [i
puterea [i slava, a Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Dup\ Catisma a doua, cu rândul al doilea de sedelne, iar\[i
ectenia mic\: Iar\ [i iar\ cu pace...

Preotul, ecfonisul:

C\ bun [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i }ie
slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Iar duminica, dup\ Catisma a XVII-a (Psalmul 118: Ferici]i
cei f\r\ prihan\...) se cânt\ la str\ni Binecuvânt\rile ~nvierii
(Bine e[ti cuvântat, Doamne, `nva]\-ne `ndrept\rile Tale)*. 
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zice ectenia mic\ [i ecfonisul: C\ a Ta este st\p=nirea [i a Ta este `mp\r\]ia...
Apoi Sedelnele la r=nd [i dup\ aceea Binecuv=nt\rile ~nvierii.



Iar de este praznic ori s\rb\toarea unui sfânt cu Polieleu, se
cânt\ Polieleul cu M\rimurile. La Binecuvânt\ri [i la M\rimuri,
se face c\dire mare, apoi ectenia mic\: Iar\ [i iar\ cu pace...

Ecfonisul:

C\ s-a binecuvântat numele T\u [i s-a preasl\vit
`mp\r\]ia Ta, a Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Duminica, Ipacoi [i Antifoanele glasului de rând, iar la
s\rb\tori, ultimul rând de Sedelne [i Antifonul `ntâi al glasului
al 4-lea (Din tinere]ile mele...).

Sfâr[indu-se Antifoanele, se deschid Sfintele U[i, iar preotul
sau diaconul, când este, zice cu fa]a spre apus:

~n]elepciune! S\ lu\m aminte!

{i la stran\ se cânt\ Prochimenul cu stihurile lui, f\cându-se
apoi sfâr[it dup\ obicei.

Preotul, `n fa]a Sfintei Mese, ori diaconul, dac\ este, zice:

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.
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Preotul, ecfonisul:

C\ Sfânt e[ti Dumnezeul nostru [i `ntru sfin]i Te
odihne[ti [i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i
Sfântului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

{i numai când este diacon, acesta zice dintre Sfintele U[i:

Toat\ suflarea s\ laude pe Domnul.

Strana `ntâi: Toat\ suflarea s\ laude pe Domnul.

Diaconul:

L\uda]i pe Domnul `ntru sfin]ii Lui.

Strana a doua: Toat\ suflarea s\ laude pe Domnul.

Diaconul:

L\uda]i-L pe El `ntru t\ria puterii Lui.

Apoi str\nile: Suflarea toat\ [i toat\ f\ptura 
s\ laude sfânt numele Domnului, pe Domnul.

Iar de nu este diacon, preotul nu zice acestea, ci stihurile se
cânt\ numai la str\ni.
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Dup\ aceasta preotul, sau diaconul, dintre Sfintele U[i [i cu
fa]a spre credincio[i, zice:

{i pentru ca s\ ne `nvrednicim a asculta Sfânta
Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru s\-Lrug\m.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

Diaconul:

~n]elepciune, drep]i, s\ ascult\m Sfânta Evan-
ghelie.

Preotul:

Pace tuturor.

Poporul: {i duhului t\u.

Preotul:

Din Sfânta Evanghelie de la (N) citire.

Poporul: Slav\ }ie, Doamne, slav\ }ie.

Diaconul:

S\ lu\m aminte!

Iar preotul luând Sfânta Evanghelie de pe Sfântul Antimis [i
a[ezând ̀ n locul ei Sfânta Cruce, dac\ este duminic\ trece pe latura
dinspre miaz\noapte a Sfintei Mese, cu fa]a spre miaz\zi [i cite[te
aici Sfânta Evanghelie a Utreniei, care va fi de rând `n duminica
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aceea, din cele 11 Evanghelii ale ~nvierii. Iar dac\ nu este duminic\,
Sfânta Evanghelie se cite[te dintre u[ile `mp\r\te[ti. Sfâr[indu-se
citirea Sfintei Evanghelii, strana zice: Slav\ }ie, Doamne, slav\
}ie. Dup\ aceea, duminica, de voie[te preotul, cânt\:

~nvierea lui Hristos v\z=nd, s\ ne `nchin\m
Sf=ntului Domnului Iisus, unuia Celui f\r\ de p\cat.
Crucii Tale ne ̀ nchin\m, Hristoase, [i Sf=nt\ ̀ nvierea
Ta o l\ud\m [i o sl\vim, c\ Tu e[ti Dumnezeul nostru,
afar\ de tine pe altul nu [tim, numele T\u numim.
Veni]i, to]i credincio[ii, s\ ne `nchin\m sfintei `nvierii
lui Hristos, c\, iat\, a venit prin cruce bucurie la
toat\ lumea. Totdeauna, binecuv=nt=nd pe Domnul,
l\ud\m `nvierea Lui, c\, r\stignire r\bd=nd pentru
noi, cu moartea pe moarte a c\lcat.

Iar dac\ nu, o c=nt\ cânt\re]ii, `n timp ce preotul `[i acoper\
capul [i luând Sfânta Evanghelie, iese printre Sfintele U[i, mergând
`naintea lui diaconul, cu lumânarea aprins\, ori `n lipsa lui para-
cliserul cu sfe[nicul. {i, ajungând `n mijlocul bisericii, preotul
a[az\ Sfânta Evanghelie pe analog [i, f\când apoi `mpreun\ cu
diaconul dou\ `nchin\ciuni, descoperindu-[i capetele, o s\rut\, iar
dup\ aceasta mai fac o `nchin\ciune [i se pleac\ amândoi pu]in
spre strana din dreapta mai `ntâi [i pe urm\ spre cea din stânga [i
unul c\tre altul, dup\ care intr\ `n Sfântul Altar prin Sfintele U[i,
`nchizându-le. Iar dup\ cântarea ~nvierea lui Hristos..., cânt\re]ii
citesc `ndat\ Psalmul 50.

La praznice [i la s\rb\torile sfin]ilor, nu se c=nt\ ~nvierea lui
Hristos... [i nu se scoate Sfânta Evanghelie pe analog, ci, dup\
ce s-a citit, preotul o pune la locul ei pe Sfânta Mas\, iar strana,
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dup\ Slav\ }ie, Doamne..., zice Psalmul 50. {i mai departe
str\nile: Slav\... Pentru rug\ciunile Apostolilor T\i, Milostive...
{i acum... Pentru rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu,
Milostive... Stih: Miluie[te-ne pe noi Dumnezeule... duminica:
~nviind Iisus din mormânt...; iar `n duminicile Triodului:
Slav\... U[ile poc\in]ei... [i celelalte, iar la praznice [i sfin]i
Stihira ar\tat\ `n c\r]ile de slujb\.

Sfâr[indu-se acestea, preotul `n Altar, sau diaconul `naintea
icoanei Mântuitorului (dac\ nu s-a f\cut Litie) zice: 

M=ntuie[te, Dumnezeule, poporul T\u [i
binecuvinteaz\ mo[tenirea Ta, cerceteaz\

lumea Ta cu mil\ [i cu `ndur\ri, `nal]\ fruntea
dreptm\ritorilor cre[tini [i trimite peste noi milele
Tale cele bogate. Pentru rug\ciunile Preacuratei
St\p=nei noastre N\sc\toarei de Dumnezeu [i pururea
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei [i de via]\ f\-
c\toarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cere[tilor
netrupe[ti Puteri; cu rug\ciunile cinstitului, m\ritului
Prooroc, ~naintemerg\torului [i Botez\torului
Ioan; cu ale Sfin]ilor, m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda-
]ilor Apostoli; cu ale celor `ntre sfin]i P\rin]ilor
no[tri [i mari dasc\li ai lumii [i ierarhi: Vasile cel
Mare, Grigorie Cuv=nt\torul de Dumnezeu [i Ioan
Gur\ deAur; cu ale Sfin]ilor Atanasie, Chiril [i Ioan
cel Milostiv, patriarhii Alexandriei [i ale Sf=ntului
Nifon, patriarhul Constantinopolului; cu ale celor
`ntre sfin]i P\rin]ilor no[tri: Nicolae al Mirelor
Lichiei [i Spiridon al Trimitundei, f\c\tori de mi-
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nuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou de la
Parto[, Iorest [i Sava de la Alba Iulia, Antim
Ivireanul, Iosif M\rturisitorul, Ghelasie de la
R=me], Leontie de la R\d\u]i, Petru Movil\, mitro-
politul Kievului, Teodosie de la Brazi, Nectarie de
la Eghina [i cu ale tuturor sfin]ilor sfin]i]ilor ie-
rarhi; cu ale sfin]ilor, m\ri]ilor [i marilor Mucenici:
Gheorghe, purt\torul de biruin]\, Dimitrie, Iz-
vor=torul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat,
Mina [i Ioan cel Nou de la Suceava; cu ale Sf=n-
tului Sfin]itului Mucenic Haralambie; cu ale Sf=n-
tului Marelui Mucenic Nichita Romanul, cu ale
sfin]ilor Mucenici Serghie [i Vach, Ioan Valahul [i
Oprea, cu ale sfin]ilor m\rturisitori Ioan din Gale[
[i Moise M\cinic, Constantin voievod [i fiii s\i:
Constantin, {tefan, Radu [i Matei, Ianache, sfet-
nicul, cu ale Binecredinciosului Voievod {tefan cel
Mare [i Sf=nt [i cu ale tuturor sfin]ilor bunilor biru-
itori mucenici; cu ale Sfintelor Muceni]e: Tecla, Var-
vara, Anastasia, Ecaterina, Chiriachia, Fotinia,
Marina, Irina, Tatiana [i Filoteea de la Arge[; cu
ale cuvio[ilor [i de Dumnezeu purt\torilor P\rin]ilor
no[tri: Grigorie Decapolitul, Nicodim cel Sfin]it,
Dimitrie cel Nou, Visarion Sarai [i Sofronie de la
Cioara, Ioan de la Prislop, Antonie de la Iezerul
V=lcii, Daniil Sihastrul, Gherman din Dobrogea [i
Ioan Casian, Paisie [i Ioan de la Neam], Antipa de
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la Calapode[ti [i Vasile de la Poiana M\rului; cu ale
Cuvioasei [i mult-milostive maicii noastre Pa-
rascheva [i cu ale Cuvioasei Teodora de la Sihla; cu
ale Sf=ntului (N), ocrotitorul acestui sf=nt loca[; cu
ale Sf=ntului (N) a c\rui pomenire o s\v=r[im; cu
rug\ciunile sfin]ilor [i drep]ilor dumnezeie[ti P\-
rin]i Ioachim [i Ana [i cu ale tuturor sfin]ilor;
rug\mu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne pe noi
p\c\to[ii, [i ne miluie[te.

Poporul: Doamne miluie[te (de 12 ori).

Dac\ s-a f\cut seara Litie [i la bisericile care nu au diacon,
preotul poate l\sa aceast\ rug\ciune, zicând numai

Ecfonisul:

Cu mila [i cu `ndur\rile [i cu iubirea de oameni
ale Unuia-N\scut Fiului T\u, cu Care e[ti binecuvân-
tat, `mpreun\ cu Preasfântul [i bunul [i de via]\ f\c\-
torul T\u Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Se `nchide perdeaua Sfintelor U[i. 
Apoi canoanele: duminica al ~nvierii, al Crucii, al N\sc\-

toarei de Dumnezeu [i al Sf=ntului din Minei, iar la celelalte
s\rb\tori canoanele ar\tate `n c\r]ile de slujb\.

Dup\ Cântarea a 3-a, ectenia mic\*: Iar\ [i iar\... Ap\r\,
mântuie[te... Pe Preasfânta, curata... 
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* ~n bisericile din parohii, se `ng\duie, `n caz de nevoie, s\ se c=nte numai
Catavasiile, adic\ irmoasele canonului, f\r\ ectenii, iar dup\ C=ntarea a 8-a,
preotul zice, dup\ obicei, ecfonisul: Pe N\sc\toarea de Dumnezeu...



Ecfonisul:

C\ Tu e[ti Dumnezeul nostru [i }ie slav\ `n\l-
]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pu-
rurea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Dup\ aceea se citesc Condacul, Icosul [i Sedealna (sf=ntului)
din Minei.

Dup\ Cântarea a 6-a ectenia: Iar\ [i iar\... Ap\r\, mântuie[te...
Pe Preasfânta, curata...

Ecfonisul:

C\ Tu e[ti ~mp\ratul p\cii [i Mântuitorul sufle-
telor noastre [i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i
Sfântului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Condacul [i Icosul ~nvierii (din Octoih) [i apoi sinaxarul zilei
din Minei.

Dup\ Cântarea a 8-a, diaconul sau preotul deschide perdeaua
Sfintelor U[i [i zice, c\dind de trei ori `naintea Sfintei Mese:

Pe N\sc\toarea de Dumnezeu [i Maica Luminii
`ntru cânt\ri cinstindu-o, s\ o m\rim.

~n Duminici [i la s\rb\torile sfin]ilor, la str\ni se cânt\ alternativ:
Ceea ce e[ti mai cinstit\ decât heruvimii..., cu stihurile, dup\
rânduial\, [i catavasia Cânt\rii a 9-a; iar la praznicele `mp\r\te[ti
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se cânt\ stihira Cânt\rii a 9-a de la Canonul s\rb\torii, cu
stihurile ar\tate acolo.

~n acest timp diaconul sau, `n lipsa lui, preotul t\mâiaz\
Sfântul Altar [i toat\ biserica, dup\ r=nduial\. Iar dup\ Cântarea
a 9-a, ectenia mic\: Iar\ [i iar\... Ap\r\, mântuie[te... Pe Prea-
sfânta, curata...

Ecfonisul:

C\ pe Tine Te laud\ toate Puterile cere[ti [i }ie
slav\ `nal]\, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Duminica diaconul zice:

Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru.

Stih 1: C\ sfânt este Domnul Dumnezeul nostru.
Stih 2: Peste tot poporul, Dumnezeul nostru.

Iar poporul cânt\ Sfânt este Domnul... (de 3 ori) [i `ncepe
Luminânda ~nvierii [i a sfântului ce se pr\znuie[te.

La s\rb\torile din cursul s\pt\mânii nu se mai cânt\ stihurile:
Sfânt este Domnul..., ci, dup\ Amin, `ndat\ Luminânda s\rb\torii.

La Laude, duminica, se pun 8 stihiri din Octoih. Dac\ Sf=ntul
zilei de la Minei are stihiri, atunci se pun 4 de la Octoih [i 4 de la
Minei. La celelalte s\rb\tori, se pun , de regul\, 4 stihiri. Tot
duminica, pe l=ng\ cele 6 stihuri din Psalmul 150, care `nso]esc
stihirile Laudelor, se mai adaug\ [i aceste 2 stihuri: Stih 1: Scoal\-
Te, Doamne, Dumnezeul meu... Stih 2: L\uda-Te-voi pe Tine,
Doamne, Doamne... Slav\... Stihira Evangheliei de rând. {i acum... 
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Preabinecuvântat\ e[ti, N\sc\toare de Dumnezeu,
Fecioar\, c\, prin Cel ce S-a `ntrupat din tine, iadul
s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva
s-a izb\vit, moartea s-a omor=t [i noi am ̀ nviat. Pentru
aceasta, c=nt=nd, strig\m: Binecuv=ntat e[ti, Hristoase
Dumnezeule, Cel ce ai binevoit a[a, slav\ }ie.

Apoi `ndat\ preotul sau diaconul, dac\ este, deschizând
Sfintele U[i, zice:

Slav\ }ie, Celui ce ne-ai ar\tat lumina.

Iar cânt\re]ii, coborând din str\ni, cânt\ Doxologia mare. {i
când se cânt\ Sfinte Dumnezeule..., preotul iese printre Sfintele
U[i, mergând `naintea lui diaconul, purtând o lum=nare; [i
ajungând `n fa]a analogului din mijlocul bisericii, fac amândoi
o `nchin\ciune, iar preotul luând Sfânta Evanghelie de pe
analog, vine `n fa]a Sfintelor U[i [i `ntorcându-se c\tre cre-
dincio[i, `i binecuvinteaz\ cu Evanghelia `n chipul Crucii, apoi
intr\ `n Sf=ntul Altar [i o a[az\ peste Sfântul Antimis.

Iar dup\ Doxologie, `n duminicile `n care este de rând unul
din glasurile 1, 2, 3 [i 4, se cânt\ troparul pe glasul al 4-lea:
Ast\zi mântuirea a toat\ lumea s-a f\cut... Iar `n duminicile `n
care este de rând unul din glasurile 5, 6, 7 [i 8, se cânt\ troparul
pe glasul al 8-lea: ~nviat-ai din mormânt...

Apoi, diaconul, dac\ este, ie[ind `n mijlocul bisericii, sau
preotul, stând `naintea Sfintei Mese, zice ectenia:

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.
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Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

~nc\ ne rug\m pentru Prea Fericitul P\rintele
nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
[pentru (~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i
Mitropolitul) nostru (N)], [i pentru to]i fra]ii no[tri
cei `ntru Hristos.

~nc\ ne rug\m pentru binecredinciosul popor
rom=n de pretutindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii
noastre, pentru mai-marii ora[elor [i ai satelor [i
pentru o[tirea cea iubitoare de Hristos, pentru
s\n\tatea [i mântuirea lor*.

~nc\ ne rug\m pentru fra]ii no[tri, preo]i,
ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi [i mo-
nahii [i pentru to]i cei `ntru Hristos fra]i ai no[tri.

~nc\ ne rug\m pentru ferici]ii [i pururea pomeni]ii
ctitori ai sfântului loca[ului acestuia [i pentru cei mai
dinainte adormi]i p\rin]i [i fra]i ai no[tri dreptm\ritori
cre[tini, care odihnesc aici [i pretutindeni.

~nc\ ne rug\m pentru mila, via]a, pacea, s\n\-
tatea, mântuirea, cercetarea, l\sarea [i iertarea
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* ~n m\n\stiri [i schituri se adaug\ stihul pentru pomenirea stare]ului [i
egumenului cu ob[tea, dup\ r=nduial\.



p\catelor robilor lui Dumnezeu enoria[i, ctitori [i
binef\c\tori ai sfântului loca[ului acestuia*.

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri [i fac
bine `n sfânt\ [i `ntru tot cinstit\ biserica aceasta,
pentru cei care se ostenesc, pentru cei care cânt\ [i
pentru poporul care st\ `nainte [i a[teapt\ de la
Tine mare [i bogat\ mil\.

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti
[i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Apoi preotul (sau diaconul din mijlocul bisericii):

S\ plinim rug\ciunea noastr\ cea de diminea]\,
Domnului.

Poporul: Doamne miluie[te.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te,
Dumnezeule, cu harul T\u.

R+NDUIALA SLUJBEI DE DIMINEA}|

101
C M

Y K

C M

Y K

* La m\n\stiri [i catedrale [i biserici f\r\ enoria[i, zicem: „...Robilor lui
Dumnezeu, ctitori, slujitori, vie]uitori, binef\c\tori, [i `nchin\tori ...”



Ziua toat\ des\vâr[it\, sfânt\, `n pace [i f\r\ de
p\cat, la Domnul s\ cerem.

Poporul: D\ Doamne.

~nger de pace, credincios `ndrept\tor, p\zitor su-
fletelor [i trupurilor noastre, la Domnul s\ cerem.

Mil\ [i iertare de p\cate [i de gre[elile noastre, la
Domnul s\ cerem.

Cele bune [i de folos sufletelor noastre [i pace lu-
mii, la Domnul s\ cerem.

Cealalt\ vreme a vie]ii noastre `n pace [i `ntru
poc\in]\ a o s\vâr[i, la Domnul s\ cerem.

Sfâr[it cre[tinesc vie]ii noastre, f\r\ durere, ne-
`nfruntat, `n pace [i r\spuns bun la `nfrico[\toarea
judecat\ a lui Hristos, s\ cerem.

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, m\rita
st\pâna noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i pu-
rurea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii pomenindu-o.

Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noas-
tr\, lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.
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Poporul: }ie, Doamne.

Ecfonisul:

C\ Dumnezeul milei [i al `ndur\rilor [i al
iubirii de oameni e[ti [i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui
[i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul, `ntorcându-se spre apus:

Pace tuturor.

Poporul: {i duhului t\u.

Diaconul:

Capetele noastre Domnului s\ le plec\m.

Poporul: }ie, Doamne.

Iar preotul, plecându-[i capul, cite[te rug\ciunea aceasta `n
tain\:

Doamne Sfinte, Care `ntru cele de sus locu-
ie[ti [i spre cei smeri]i prive[ti [i cu ochiul

T\u cel a toate v\z\tor prive[ti peste toat\ f\ptura,
}ie ne `nchin\m cu smerenie [i ne rug\m, Sfinte al
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sfin]ilor: ~ntinde mâna Ta cea nev\zut\, din sfânt
loca[ul T\u, [i ne binecuvinteaz\ pe to]i; [i orice am
gre[it, cu voie sau f\r\ de voie, ca un bun [i iubitor
de oameni Dumnezeu, iart\, d\ruindu-ne bun\t\-
]ile Tale cele din lume [i cele mai presus de lume.

Apoi cu voce tare:

C\ al T\u este a ne milui [i a ne mântui, Dum-
nezeul nostru, [i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului
[i Sfântului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Diaconul sau preotul:

~n]elepciune!

Poporul: Binecuvinteaz\.

Preotul venind `ntre Sfintele U[i, cu fa]a spre apus, zice:

Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. ~nt\re[te, Dumnezeule, sfânta [i dreapta credin-
]\ a dreptm\ritorilor cre[tini [i Sfânt\ Biserica Ta o p\ze[te `n vea-
cul veacului.
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Preotul, plecându-se c\tre icoana Maicii Domnului, zice:

Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne
pe noi.

Poporul: Ceea ce e[ti mai cinstit\...

Preotul, plecându-se c\tre icoana Mântuitorului zice:

Slav\ }ie, Hristoase Dumnezeule, n\dejdea noastr\,
slav\ }ie.

Poporul: Slav\... {i acum... Doamne miluie[te (de 3 ori).

Binecuvinteaz\.

Preotul face Apolisul duminicii:

Cel ce a `nviat din mor]i, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei
Maicii Sale, ale Sfin]ilor m\ri]ilor [i `ntru tot l\u-
da]ilor Apostoli, ale Sfântului (N), (al c\rui hram `l

poart\ biserica) [i ale Sfântului (N), a c\rui pomenire
o s\vâr[im ast\zi, ale sfin]ilor [i drep]ilor dum-
nezeie[ti P\rin]i Ioachim [i Ana [i pentru ale
tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne mântuiasc\
pe noi ca un bun [i de oameni iubitor.
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(Iar la s\rb\torile din celelalte zile de peste s\pt\mân\, se zice
pentru fiecare din ele apolisul de la Vecernia zilei, a[a cum se arat\
mai departe, `n aceast\ carte, la «~nv\]\tura pentru apolise».

~n acela[i loc se g\sesc, de asemenea, [i «Apolisele la
praznicele `mp\r\te[ti [i pentru zilele din s\pt\mâna Sfintelor
Patimi»).

~nsemn\ri pentru rânduiala Utreniei din
zilele de rând 

~n zilele de r=nd, când nu este s\rb\toare, `nainte-serbare, sau
dup\-serbare, Utrenia se face astfel: terminându-se slujba Mie-
zonopticii de toate zilele, dup\ rânduiala din Ceaslov, preotul
intr\ `n Altar [i face `nceputul Utreniei ca duminica, urmând mai
departe tot a[a pân\ ce s-au cântat troparele de la Dumnezeu
este Domnul...

~n zilele de rând din Sfântul [i Marele Post, `n loc de
Dumnezeu este Domnul... se cânt\ Aliluia (de 4 ori), pe glasul
de rând de la Octoih [i cu stihurile pentru vremea Postului, iar
`n loc de tropare, cânt\rile Treimice.

~ndat\ dup\ acestea: Catismele din Psaltire f\r\ `ntrerupere [i
numai la sfâr[it ectenia mic\ [i ecfonisul: C\ a Ta este st\pâ-
nirea... Apoi la stran\: Sedelnele de la Minei (dac\ sunt) sau de
la Octoih, [i Psalmul 50, iar dup\ aceasta, `n Altar, preotul zice
ecfonisul: Cu mila [i cu `ndur\rile... Se citesc apoi Canoanele la
stran\, preotul zicând ectenia mic\ dup\ Cânt\rile a 3-a, a 6-a [i
a 9-a, iar dup\ Cântarea a 8-a, deschizând perdeaua Sfintelor U[i
zice: Pe N\sc\toarea de Dumnezeu..., c\dind `n timp ce se cânt\
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stihurile: M\re[te suflete al meu pe Domnul... [i Ceea ce e[ti mai
cinstit\... Urmeaz\ la stran\ Luminândele [i apoi Laudele, iar
dac\ la Minei nu sunt stihiri pentru sfin]ii zilei, se citesc psalmii
laudelor (148, 149 [i 150), din Ceaslov. Sfâr[indu-se acestea,
preotul zice din Altar, Sfintele U[i fiind `nchise: Slav\ }ie, Celui
ce ne-ai ar\tat nou\ lumina, dup\ care se cite[te la stran\
Doxologia mic\: Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu... [i ~n-
vrednice[te-ne, Doamne, `n ziua aceasta...

Dup\ aceasta, dac\ nu urmeaz\ Liturghia dup\ Utrenie, preotul
iese cu capul acoperit `n fa]a Sfintelor U[i (iar de va fi Liturghie
st\ `naintea Sfintei Mese) [i zice ectenia: S\ plinim rug\ciunea
noastr\ cea de diminea]\... {i dup\ ecfonis, strana: Amin, iar preo-
tul `ntorcându-se cu fa]a spre credincio[i: Pace tuturor; strana: {i
duhului t\u, iar preotul revenind cu fa]a spre r\s\rit, zice: Capetele
noastre Domnului s\ le plec\m, dup\ care cite[te, `n tain\, rug\-
ciunea plec\rii capetelor, din Liturghier, `n timp ce strana cânt\ pe
larg: }ie, Doamne. {i dac\ a zis ectenia ̀ n fa]a Sfintelor U[i, preotul
intr\ `n Altar, dup\ ce a zis ecfonisul, iar la stran\ se `ncepe `ndat\
Stihoavna Laudelor (din Minei sau Octoih) [i apoi: Bine este a ne
m\rturisi Domnului... Sfinte Dumnezeule... (de 3 ori). Slav\... {i
acum... Preasfânt\ Treime... Doamne miluie[te (de 3 ori). Slav\... {i
acum... Tat\l nostru..., iar preotul: C\ a Ta este `mp\r\]ia...

La stran\ urmeaz\ troparele, dup\ care preotul, dac\ nu face
Liturghie, ie[ind `n fa]a Sfintelor U[i (iar dac\ va face, stând `n fa]a
Sfintei Mese), zice ectenia: Miluie[te-ne pe noi, Dumnezeule,
dup\ mare mila Ta... Dup\ ecfonis, preotul `ntorcându-se cu fa]a
spre credincio[i ([i de este `n Altar, deschizând Sfintele U[i) zice:
~n]elepciune! Strana: Binecuvinteaz\. Preotul: Cel ce este bine-
cuvântat... ([i dac\ este afar\, `nchide perdeaua). Strana: Amin [i
apoi: ~nt\re[te, Dumnezeule, sfânta [i dreapta credin]\... ~n m\-
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n\stiri se cite[te acum Ceasul `ntâi. Iar dac\ nu se cite[te Ceasul
`ntâi, preotul, plecându-se c\tre icoana Maicii Domnului, zice:
Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu... iar strana: Ceea ce e[ti
mai cinstit\... {i, plecându-se c\tre icoana Mântuitorului, preotul
zice: Slav\ }ie, Hristoase..., iar strana: Slav\... {i acum... Doam-
ne miluie[te (de trei ori), P\rinte binecuvinteaz\. Preotul face
apolisul zilei: Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru... (caut\
mai departe la «~nv\]\tura pentru otpusturi»). 

Pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri... Strana: Amin.
Dup\ aceasta, preotul intr\ `n Sfântul Altar. Dac\ a f\cut

otpustul dintre Sfintele U[i, atunci `nchide Sfintele U[i [i trage
perdeaua.
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I
RÂNDUIALA PREG|TIRII
SFIN}I}ILOR SLUJITORI

~NAINTE DE ~NCEPEREA PROSCOMIDIEI

Având s\ slujeasc\ Dumnezeiasca Liturghie, preotul este dator
mai `ntâi s\ fie m\rturisit [i `mp\cat cu to]i, s\ nu aib\ ceva asupra
cuiva, s\-[i p\zeasc\ inima, pe cât va putea, de gânduri rele, s\ se
`nfrâneze de cu seara, s\ privegheze pân\ la timpul slujbei [i s\-[i
citeasc\ cele rânduite, dup\ tipic*. Iar sosind timpul (la troparele
de la Dumnezeu este Domnul..., `n zilele `n care Liturghia ur-
meaz\ `ndat\ dup\ Utrenia din cursul dimine]ii), l\sând epitra-
hilul, preotul, `mpreun\ cu diaconul (dac\ este), fac trei `nchin\-
ciuni `naintea Sfintei Mese [i ies, av=nd capetele acoperite,
preotul prin u[a dinspre miaz\noapte, iar diaconul prin cea dinspre
miaz\zi. {i venind `n mijlocul bisericii, cu fa]a spre Sf=ntul Altar,
diaconul, stând `n dreapta preotului, fac trei `nchin\ciuni [i merg
apoi la arhiereu pentru binecuvântare sau, `n lipsa acestuia, fac
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numai metanie la scaunul arhieresc. ~ntorcându-se iar\[i `n mij-
locul bisericii, cu fa]a spre Altar, diaconul zice `ncet:

Binecuvinteaz\, p\rinte.

Preotul (tot `ncet):

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Preotul sau diaconul `ncepe a zice: ~mp\rate ceresc... Sfinte
Dumnezeule... Preasf=nt\ Treime... Doamne miluie[te (de trei
ori), Slav\... {i acum... Tat\l nostru... Preotul: C\ a Ta este
`mp\r\]ia...

Dup\ aceea zic troparele de umilin]\:

Miluie[te-ne, Doamne, miluie[te-ne, c\ nepri-
cepându-ne de nici un r\spuns, aceast\ rug\ciune
aducem }ie, ca unui St\pân, noi, p\-c\to[ii robii
T\i, miluie[te-ne pe noi.

Slav\...

Doamne, miluie[te-ne, c\ `ntru Tine am n\-
d\jduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
f\r\delegile noastre, ci caut\ [i acum ca un Milostiv
[i ne izb\ve[te de vr\jma[ii no[tri, c\ Tu e[ti
Dumnezeul nostru [i noi suntem poporul T\u, to]i
lucrul mâinilor Tale [i numele T\u chem\m.
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{i acum...

U[a milostivirii deschide-o nou\, binecuvântat\
N\sc\toare de Dumnezeu, ca s\ nu pierim cei ce n\-
d\jduim `ntru tine, ci s\ ne izb\vim prin tine din
nevoi, c\ tu e[ti mântuirea neamului cre[tinesc.

Apoi merg la icoana Mântuitorului, zicând:

Preacuratului T\u chip ne `nchin\m, Bunule,
cerând iertare gre[elilor noastre, Hristoase Dum-
nezeule; c\ de voie ai binevoit a Te sui cu Trupul pe
cruce, ca s\ scapi din robia vr\jma[ului pe cei care 
i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mul]umire strig\m
}ie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul
nostru, Cel care ai venit s\ mântuie[ti lumea.

{i `nchinându-se, `[i descoper\ capul [i s\rut\ icoana. Dup\
aceea trec la icoana N\sc\toarei de Dumnezeu, zicând troparul:

Ceea ce e[ti izvorul milei, `nvrednice[te-ne
milostivirii, N\sc\toare de Dumnezeu; caut\ spre
poporul cel p\c\tos; arat\, precum de-a pururea,
puterea ta, c\ `ntru tine n\d\jduind, strig\m ]ie:
Bucur\-te, ca [i oarecând Gavriil, mai-marele
voievod al celor f\r\ de trup.
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Se `nchin\ [i s\rut\ icoana, având capul descoperit. {i
trecând apoi la celelalte icoane, care se g\sesc de o parte [i de
alta a Sfintelor U[i, [i anume: `ntâi la icoana hramului [i la cele
ce s-ar mai afla spre miaz\zi de ea, apoi la icoanele dinspre
miaz\noapte de icoana N\sc\toarei de Dumnezeu, iar dup\
aceea la icoana de la iconostas, zic la fiecare troparul sau con-
dacul sfântului  sau sfintei care va fi acolo, se `nchin\ [i le
s\rut\. Dac\ pe iconostas se afl\ icoana ~nvierii, zic:

~nvierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, `ngerii o
laud\ `n ceruri [i pe noi, pe pâmânt, ne `nvredni-
ce[te cu inim\ curat\ s\ Te sl\vim.

Apoi, trec=nd la strana Maicii Domnului din st=nga
tetrapodului, se `nchin\ dup\ aceea[i r=nduial\, zic=nd: „Ceea ce
e[ti mai cinstit\...”, [i, mergând `n mijlocul bisericii, `[i desco-
per\ capetele [i, plecându-le, diaconul zice: Domnului s\ ne
rug\m, iar preotul zice rug\ciunea aceasta:

Doamne, trimite mâna Ta dintru `n\l]imea
sf=ntului T\u loca[ [i m\ `nt\re[te spre

slujba Ta ce-mi este pus\ `nainte, ca neosândit
stând `naintea `nfrico[\torului T\u jertfelnic, s\
s\vâr[esc Jertfa cea f\r\ de sânge. C\ a Ta este
puterea [i slava `n vecii vecilor. Amin.

Apoi, ridicându-[i capetele [i acoperindu-le, preotul zice:
Slav\, }ie, Hristoase... apoi diaconul zice:  Slav\... {i acum...
Doamne miluie[te (de trei ori), Binecuvinteaz\. Iar preotul face
apolisul cel mic astfel:
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Dac\ este Duminic\:

Cel ce a `nviat din mor]i, Hristos, Adev\ratul
nostru Dumnezeu, pentru rug\ciunile Preacuratei
Maicii Sale, ale celui `ntre sfin]i P\rintelui nostru
Ioan Gur\ de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului
[i pentru ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne
m=ntuiasc\ pe noi ca un bun [i de oameni iubitor.

Iar dac\ este alt\ zi din cursul s\pt\m=nii: Hristos,
Adev\ratul nostru Dumnezeu...

Dup\ s\vâr[irea apolisului mic se pleac\ spre dreapta [i spre
st=nga [i intr\ `n Altar: preotul pe u[a dinspre miaz\zi, iar
diaconul pe u[a dinspre miaz\noapte, zicând fiecare `n tain\:

Intra-voi `n casa Ta, `nchina-m\-voi `n biserica Ta
cea sfânt\, `ntru frica Ta, Doamne, pov\]uie[te-m\
`ntru dreptatea Ta, pentru vr\jma[ii mei, `ndrep-
teaz\ `naintea Ta calea mea.

Intrând `n Sfântul Altar, fac trei `nchin\ciuni `naintea Sfintei
Mese. {i, descoperindu-[i capetele, s\rut\ preotul Sfânta Evan-
ghelie, Sfânta Cruce [i Sfânta Mas\, iar diaconul numai mar-
ginea Sfintei Mese. Apoi luând `n mâini fiecare ve[mintele sale,
fac trei `nchin\ciuni c\tre r\s\rit, zicând `n tain\:

Dumnezeule, cur\]e[te-m\ pe mine p\c\tosul [i
m\ miluie[te.

Dup\ aceea merge diaconul la preot, ]inând ve[mintele `n
dreapta sa, [i plecându-[i capul, cere binecuvântarea, zicând:
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Binecuvinteaz\, p\rinte, stiharul dimpreun\ cu
orarul [i mânecu]ele.

Iar preotul, binecuvântând, zice:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Apoi diaconul s\rut\ mâna preotului [i, retr\gându-se la o
parte, se `mbrac\ `n stihar, rugându-se a[a:

Bucura-se-va sufletul meu `ntru Domnul c\ m-a
`mbr\cat `n ve[mântul mântuirii [i cu haina
veseliei m-a `mpodobit: ca unui mire mi-a pus cu-
nun\ [i ca pe o mireas\ m-a `mpodobit cu podoab\.

Dup\ aceasta, s\rutând semnul Sfintei Cruci de pe orar, zice: 

Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot! Plin este
cerul [i p\m=ntul de m\rirea Ta. Osana `ntru cei de
sus. Binecuv=ntat este Cel ce vine `ntru numele
Domnului. Osana `ntru cei de sus!

~l pune pe um\rul stâng [i petrecând cap\tul din fa]\ pe sub
mâna dreapt\, `l aduce prin spate iar\[i peste um\rul stâng, a[a
ca s\ atârne `n fa]\, iar cel\lalt cap\t pe spate.

Când pune mânecu]ele, s\rut\ de asemenea semnul Sfintei
Cruci de pe ele, spunând la cea pe care o pune la m=na dreapt\:
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Dreapta Ta, Doamne, s-a preasl\vit `ntru t\rie;
mâna Ta cea dreapt\ a sf\râmat pe vr\jma[i [i cu
mul]imea slavei Tale a zdrobit pe cei potrivnici.

Iar la m=na stânga zice:

Mâinile Tale m-au f\cut [i m-au zidit; `n]elep-
]e[te-m\ [i m\ voi `nv\]a poruncile Tale.

Apoi diaconul, mergând la proscomidiar, preg\te[te Sfintele
Vase, adic\ pune Sfântul Disc `n stânga lui, iar potirul `n dreapta
lui [i pe celelalte, cu bun\ rânduial\, de o parte.

Preotul se `mbrac\ `n acela[i timp cu diaconul, `n acest chip:
luând stiharul `n mâna stâng\ [i `nchinându-se de trei ori spre
r\s\rit, precum s-a spus, `l binecuvinteaz\, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdea-
una, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

{i s\rut=nd semnul Sfintei Cruci de pe el, se `mbrac\, zic=nd:

Bucura-se-va sufletul meu...

Dup\ aceea, luând epitrahilul, `l binecuvinteaz\ [i s\rutând
semnul Sf. Cruci de pe gulerul epitrahilului, `l pune pe grumaz,
zicând:

Binecuvântat este Dumnezeu, Cel care vars\ harul
S\u peste preo]ii S\i, ca mirul pe cap, ce se pogoar\
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pe barb\, pe barba lui Aaron, ce se pogoar\ pe
marginea ve[mintelor lui.

Apoi luând brâul, `l binecuvinteaz\ [i, s\rutând semnul Sf.
Cruci de la mijlocul lui, se `ncinge cu el zicând:

Binecuvântat este Dumnezeu, Cel care m\ `ncinge cu
putere [i a f\cut f\r\ prihan\ calea mea, Cel care
`ntocme[te picioarele mele ca ale cerbului [i peste
cele `nalte m\ pune.

Iar la mânecu]e, dup\ ce le binecuvinteaz\ [i le s\rut\ dup\
rânduiala de mai sus, zice la fel ca [i diaconul.

Dup\ aceea, dac\ este protosinghel sau are vreun oarecare alt
rang bisericesc (dup\ `mbr\carea stiharului), luând bederni]a, o
binecuvinteaz\ [i, s\rutând-o, o pune zicând:

~ncinge sabia Ta peste coapsa Ta, Puternice, cu
podoaba Ta [i cu frumuse]ea Ta [i `ncordeaz\ [i bine
spore[te [i st\pâne[te pentru adev\r, blânde]e [i
dreptate. {i minunat Te va pov\]ui dreapta Ta,
totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Luând apoi felonul (sfita), `l binecuvinteaz\ [i, s\rutându-l
dup\ rânduial\, se `mbrac\, zicând:

Preo]ii T\i, Doamne, se vor `mbr\ca `ntru
dreptate [i cuvio[ii T\i `ntru bucurie se vor bucura,

LITURGHIERUL PASTORAL

118

C M

Y K

C M

Y K



totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.
Amin.

Dup\ aceea mergând  la sp\l\tor, `[i  spal\ mâinile, zicând:

Sp\la-voi `ntre cei nevinova]i mâinile mele [i
voi `nconjura altarul T\u, Doamne, ca s\

aud glasul laudei Tale [i s\ spun toate minunile
Tale. Doamne, iubit-am bun\-cuviin]a casei Tale [i
locul s\l\[luirii slavei Tale. S\ nu pierzi cu cei
necredincio[i sufletul meu [i cu v\rs\torii de sânge
via]a mea, `n mâinile c\rora sunt f\r\delegile;
dreapta lor s-a umplut de daruri, iar eu `ntru ne-
r\utatea mea am umblat. Izb\ve[te-m\, Doamne, [i
m\ miluie[te. Piciorul meu a stat `ntru dreptate; `n
biserici Te voi binecuvânta, Doamne.
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II
R+NDUIALA PROSCOMIDIEI*

Preotul vine apoi la proscomidiar cu capul descoperit,
`mbr\cat `n toate ve[mintele [i, `nchinându-se de trei ori
`naintea lui `mpreun\ cu diaconul* (dac\ este), zice:

Dumnezeule, cur\]e[te-m\ pe mine p\c\tosul [i
m\ miluie[te (de trei ori).

Dup\ aceasta, preotul, luând PRIMA prescur\ [i copia cu
amândou\ mâinile, le ridic\ pân\ `n dreptul frun]ii [i zice:

R\scump\ratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii
cu scump Sângele T\u. Pe Cruce fiind r\stignit [i
cu suli]a `mpuns, nemurire ai izvorât oamenilor,
Mântuitorul nostru, slav\ }ie.
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exprimarea [i forma de prezentare.



Apoi diaconul zice:

Binecuvinteaz\, p\rinte**.

{i preotul, trecând prescura [i copia `n mâna stâng\, le
binecuvinteaz\ cu dreapta, `n chipul crucii, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Diaconul: Amin. 

Apoi, preotul, având prescura `n mâna stâng\, iar `n mâna
dreapt\ copia, diaconul, privind cu evlavie la aceast\ lucrare a
preotului, [i ]in=nd orarul `n m=na dreapt\, zice la fiecare
moment al t\ierii Sf=ntului Agne]:

Domnului s\ ne rug\m. Doamne miluie[te.

Preotul `nsemneaz\ cu copia cruci[ de trei ori deasupra
pece]ii de pe prescur\ [i zice de fiecare dat\:

~ntru pomenirea Domnului [i Dumnezeului [i
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

RÂNDUIALA PROSCOMIDIEI

121
C M

Y K

C M

Y K

** Dac\ va sluji preotul f\r\ diacon, cuvintele diaconului, adic\:
Binecuvinteaz\ p\rinte... [i: ~mpunge, p\rinte... [i Vremea este a face... [i
celelalte, s\ nu le zic\.



{i punând `ndat\ prescura pe tav\ (sau pe talerul de lemn),
preotul `nfige copia `n partea dreapt\ a pece]ii, adic\ cea cu
literele IIS [i NI, [i t\ind, zice:

Ca un miel nevinovat spre junghiere S-a adus.

Apoi t\ind la fel `n partea stâng\, zice:

{i ca o oaie, f\r\ de glas `mpotriva celui ce-o tun-
de, a[a nu [i-a deschis gura Sa.

T\ind dup\ aceasta `n partea cea de sus a pece]ii, zice:

~ntru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat.

{i t\ind `n partea cea de jos, zice:

Iar neamul Lui cine-l va spune?

Dup\ aceasta, diaconul zice:

Ridic\, p\rinte.

Iar preotul, `nfigând copia orizontal, `n latura dinspre partea
dreapt\ a prescurii (cea cu literele HS [i KA) `ntre miez [i coaja
de jos, ridic\ Sfântul Agne]***, zicând a[a:

C\ s-a luat de pe p\mânt via]a Lui.
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{i punând Sf=ntul Agne] cu fa]a `n jos pe Sfântul Disc,
diaconul zice:

Junghie, p\rinte.

Iar preotul, t\ind cruci[ miezul Sf=ntului Agne], p=n\ aproape
de pecete, zice:

Junghie-Se Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic\ p\-
catul lumii, pentru via]a [i pentru mântuirea lumii.

Apoi, preotul `ntoarce Sfântul Agne] cu fa]a `n sus, adic\ cu
partea care are pecetea pe ea, iar diaconul zice:

~mpunge, p\rinte.

Preotul, `mpungând cu copia Sfântul Agne], `n partea dreapt\,
sub numele Iisus, zice:

{i unul din osta[i cu suli]a coasta Lui a `mpuns.

Apoi diaconul, sau ̀ n lipsa lui preotul, luând ̀ n mâna dreapt\ vasul
cu vin [i `n stânga vasul cu ap\, toarn\ `n Sfântul Potir vin [i pu]in\
ap\,  `n acela[i timp, preotul zicând `n acela[i timp:

{i `ndat\ a ie[it sânge [i ap\; [i cel ce a v\zut a
m\rturisit [i adev\rat\ este m\rturia lui.

Dup\ aceasta diaconul zice:

Binecuvinteaz\, p\rinte, sfânta amestecare.
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Apoi preotul, binecuvântând cu m=na peste Sfântul Potir, zice:

Binecuvântat\ este amestecarea Sfintelor Tale, tot-
deauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin****.

Acoperind apoi Sfântul Potir cu acoper\mântul s\u, `m-
p\turit, preotul ia `n mân\ a DOUA prescur\ [i, t\ind din ea o
p\rticic\ `n form\ triunghiular\, zice:

~ntru cinstea [i pomenirea preabinecuvântatei,
m\ritei St\pânei noastre, de Dumnezeu N\sc\toa-
rei [i pururea Fecioarei Maria, pentru ale c\rei ru-
g\ciuni prime[te, Doamne, jertfa aceasta `ntru jert-
felnicul T\u cel mai presus de ceruri.

{i, sco]ând p\rticica, o pune de-a dreapta Sfântului Agne],
aproape de mijlocul lui, zicând:

De fa]\ a stat `mp\r\teasa, de-a dreapta Ta, `n
hain\ aurit\ `mbr\cat\ [i prea`nfrumuse]at\.

Apoi, luând a TREIA prescur\, scoate dintr-`nsa p\rticele
pentru cele nou\ cete, mai mici decât p\rticica pentru Sfânta
Fecioar\. Luând astfel `ntâia p\rticic\ [i zicând:
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~ntru cinstea [i pomenirea mai-marilor voievozi
Mihail [i Gavriil [i a tuturor cere[tilor [i netrupe[-
tilor puteri*****.

O pune sus, `n partea stâng\ a Sfântului Agne]. Luând apoi a
doua p\rticic\ [i zicând:

A Cinstitului, m\ritului prooroc, ~naintemerg\-
torului [i Botez\torului Ioan, a sfin]ilor, m\ri]ilor
prooroci: Moise [i Aaron, Ilie [i Elisei, David al lui
Iesei; a sfin]ilor trei tineri, a lui Daniel proorocul [i
a tuturor sfin]ilor prooroci.

O a[az\ sub cea dintâi. Apoi, iar\[i, la a treia p\rticic\, zice:

A Sfin]ilor, m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor Apostoli
Petru [i Pavel, a celor doisprezece, a celor [aptezeci [i a
tuturor Sfin]ilor Apostoli.

{i o pune sub a doua, `ncheind rândul cel dintâi. Luând apoi
a patra p\rticic\, zice:

A celor `ntre sfin]i P\rin]i ai no[tri [i mari dasc\li ai
lumii  [i ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvânt\torul
de Dumnezeu [i Ioan Gur\ de Aur, Atanasie [i Chiril,
Nicolae al Mirei [i Spiridon al Trimitundei,  Nifon de la
Constantinopol, Calinic de la Cernica, Antim Ivireanul,
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Iosif cel Nou de la Parto[, Iorest [i Sava,  Iosif M\rturi-
sitorul, Ghelasie de la R=me], Leontie de la R\d\u]i [i a
tuturor sfin]ilor ierarhi.

O pune lâng\ p\rticica cea dintâi, `ncepând astfel al doilea
rând de sus `n jos.

La a cincea p\rticic\, zice:

ASfântului ̀ ntâiului Mucenic [i Arhidiacon {tefan, a
Sfin]ilor Marilor Mucenici Dimitrie, Gheorghe, Teodor
Tiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, Serghie [i Vach,
Ioan Valahul [i Oprea, Ioan [i Moise, Constantin
Br=ncoveanu cu fiii s\i [i a tuturor sfin]ilor mucenici; a
Sfintelor Muceni]e: Tecla, Varvara, Parascheva, Eca-
terina, Filoteea de la Arge[ [i a tuturor sfintelor
muceni]e.

{i luând-o, o pune sub cea dintâi din rândul al doilea.

Apoi la a [asea p\rticic\, zice:

A Cuvio[ilor [i purt\torilor de Dumnezeu
P\rin]ilor no[tri: Antonie, Eftimie, Sava, Onufrie,
Atanasie cel din Aton, Dimitrie cel Nou, Grigorie
Decapolitul, Nicodim de la Tismana, Visarion [i
Sofronie, Ioan, Antonie, Gherman, Daniil Sihastrul,
Paisie [i Ioan de la Neam] [i a tuturor cuvio[ilor
p\rin]i [i a Cuvioaselor maici: Pelaghia, Teodosia,
Anastasia, Eupraxia, Fevronia, Teodula, Eufrosina,
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Maria Egipteanca, Parascheva de la Ia[i, Teodora
de la Sihla [i a tuturor sfintelor cuvioase maici.

O a[az\ sub cea dinaintea ei, adic\ lâng\ a treia din rândul
`ntâi, `mplinind astfel rândul al doilea.

Iar dup\ aceasta, la a [aptea p\rticic\, zice:

A Sfin]ilor [i f\c\torilor de minuni, doctori f\r\
de argin]i: Cosma [i Damian, Chir [i Ioan, Panteli-
mon [i Ermolae, [i a tuturor sfin]ilor t\m\duitori
f\r\ de argin]i.

O a[az\ deasupra, `ncepând cu ea al treilea rând.

Apoi, la a opta p\rticic\, zice:

ASfin]ilor [i Drep]ilor dumnezeie[ti P\rin]i Ioachim
[i Ana, a Sfântului (N), a c\rui pomenire o s\vâr[im, [i
a tuturor sfin]ilor, pentru ale c\ror rug\ciuni, cer-
ceteaz\-ne pe noi, Dumnezeule.

{i o a[az\ sub cea dinaintea ei.

{i tot a[a, luând a noua p\rticic\, zice:

A celui `ntre sfin]i P\rintelui nostru Ioan Gur\
de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (iar dac\
se face Liturghia Sf=ntului vasile cel Mare zice: A celui `ntre
sfin]i, P\rintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul
Cezareei Capadociei). 
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O a[az\ la urm\, `mplinind rândul al treilea.

Luând apoi preotul a PATRA prescur\ [i sco]ând o p\rticic\
din ea, mai mic\ dec=t mirida pentru N\sc\toarea de Dumnezeu,
dar mai mare dec=t cele ale sfin]ilor, zice:

Pomene[te, St\pâne, Iubitorule de oameni, pe
to]i episcopii ortodoc[i [i pe (chiriarhul locului) Prea
Fericitul P\rintele nostru (N), Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române sau [(~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-)
Episcopul ([i Mitropolitul nostru (N)] (pe arhiereul

care l-a hirotonit pe cel ce pomene[te, dac\ este `n via]\) (N),
cinstita preo]ime, cea `ntru Hristos diaconime [i
toat\ ceata preo]easc\, pe fra]ii `mpreun\ slujitori
cu noi, preo]i [i diaconi [i pe to]i fra]ii no[tri, pe
care i-ai chemat la `mp\rt\[irea Ta, prin milos-
tivirea Ta, Preabunule St\pâne.

A[az\ apoi p\rticica sub Sfântul Agne], spre col]ul din
dreapta acestuia, adic\ la stânga preotului, `ncepând astfel
rândul de sub Sfântul Agne].

Dup\ aceasta, preotul scoate din aceea[i prescur\ o p\rticic\
[i o a[az\ `n dreapta celei dintâi, sub Sfântul Agne], zicând:

Pomene[te, Doamne, pe binecredinciosul popor
rom=n de pretutindeni, pe oc=rmuitorii ]\rii noastre,
pe mai-marii ora[elor [i ai satelor [i pe o[tirea cea
iubitoare de Hristos.
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Preotul scoate apoi o p\rticic\ din prescura a patra pentru
ctitorii [i binef\c\torii `n via]\ ai bisericii, [i, a[ezând-o sub
Sfântul Agne], `n dreapta celorlalte dou\, zice:

Pomene[te, Doamne, [i pe ctitorii [i binef\c\torii
sfântului loca[ului acestuia (N).

Apoi, sco]ând p\rticele mai mici, tot pentru vii din a patra
prescur\ [i, punându-le pe sfântul disc toate la un loc, sub
p\rticica pentru arhiereu, zice a[a:

Prime[te, Doamne, jertfa aceasta pentru ier-
tarea p\catelor tuturor fra]ilor celor `ntru

Hristos [i pentru tot sufletul cre[tinesc cel nec\jit [i
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`ntristat, care are trebuin]\ de mila [i de ajutorul
T\u; pentru ap\rarea ]\rii acesteia [i a celor care vie-
]uiesc `ntr-`nsa; pentru pacea [i bun\ a[ezarea `ntre-
gii lumi; pentru bun\starea sfintelor lui Dumnezeu
Biserici, pentru mântuirea [i ajutorul celor care cu
osârdie [i cu fric\ de Dumnezeu se ostenesc [i slujesc:
p\rin]i [i fra]i ai no[tri; pentru cei trimi[i; pentru cei
care sunt `n c\l\torie; pentru t\m\duirea celor care
zac `n boli; pentru izb\virea celor robi]i; pentru cei
care sunt `n judec\]i, `n `nchisori, prigoni]i, `n neca-
zuri [i strâmtorare; pentru cei care ne ur\sc [i pentru
cei care ne iubesc pe noi; pentru cei care ne miluiesc [i
slujesc nou\ [i pentru cei care ne-au cerut nou\, ne-
vrednicilor, s\ ne rug\m pentru dân[ii; pentru fra]ii
no[tri care sunt `n slujbe [i pentru to]i cei care slujesc
[i au slujit `n sfânt loca[ul acesta.

Dup\ aceea, pomene[te pe nume [i pe cei care va voi dintre
cei vii.

{i la fiecare nume ia cu sf=nta copie câte o p\rticic\ mic\,
zicând:

Pomene[te, Doamne, pe robul T\u (sau roaba Ta) (N). {i a[a,
luând p\rticelele, le pune la un loc cu cele scoase mai `nainte
pentru cei vii.

Dup\ aceea, luând preotul a CINCEA prescur\ [i sco]ând cu
copia p\rticele mici pentru mor]i [i punându-le pe Sfântul Disc
toate la un loc, sub p\rticica pentru ctitori, zice:
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Pentru pomenirea [i iertarea p\catelor tuturor
celor din veac adormi]i `ntru dreapta cre-

din]\: ale str\mo[ilor, ale mo[ilor, ale p\rin]ilor, ale
maicilor, ale fra]ilor, ale surorilor, ale fiilor [i fiicelor,
ale celor dintr-o rudenie [i ale celor dintr-un neam cu
noi [i ale tuturor celor ce au adormit `ntru n\dejdea
`nvierii [i a vie]ii ve[nice; ale ctitorilor sfântului lo-
ca[ului acestuia (aici pomene[te pe ctitorii r\posa]i); ale
miluitorilor [i f\c\torilor de bine; ale tuturor celor ce
s-au ostenit [i au slujit ̀ n sfânt loca[ul acesta: arhierei,
ieromonahi, preo]i, ierodiaconi, diaconi, monahi,
monahii [i slujitori; ale binecredincio[ilor `mp\ra]i,
ale ferici]ilor patriarhi, ale ortodoc[ilor arhierei [i
preo]i; ale dreptm\ritorilor cre[tini, pe care apa,
marea, râurile, izvoarele, lacurile, f=nt=nile i-au
`necat, sau r\zboiul i-a secerat sau cutremurul i-a
cuprins, sau tâlharii i-au ucis, sau focul i-a ars, sau
fiarele, sau p\s\rile sau animalele din mare i-au
omor=t; ale celor mor]i f\r\ de veste de moarte
n\prasnic\ sau accidente; ale celor ar[i de tr\snete [i
ale celor `nghe]a]i `n mun]i, pe cale, `n loc pustiu [i `n
sih\strie; ale celor sfâr[i]i de `ntristare sau de bu-
curie; ale celor care au p\timit `n zile bune [i `n
nenorocire `n `nchisori [i lag\re; ale celor pe care i-a
ucis calul, vehiculul, sau orice fel de ma[in\,
grindina, z\pada, rev\rsarea apelor; sau zidul sau
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p\m=ntul i-a ucis, surp=ndu-se; ale celor pe care i-au
omorât b\uturile otr\vitoare, `nec\rile cu oase; ale
celor lovi]i de tot felul de aruncare: a fierului, a lem-
nului [i a pietrei; ale celor sfâr[i]i de chiotul tare, de
alergarea grabnic\, de palm\, de pumn, de lovitur\
cu piciorul, de cium\ sau de alte boli, de foame, de
sete, de mu[c\turi `nveninate, de `nghi]irea [erpilor,
de c\lcarea animalelor, de sugrumare de cel de
aproape, sau marea sau p\mântul desf\cându-se i-a
`nghi]it; mor]i de toat\ vârsta: b\trâni, adul]i, tineri,
copilandri, copii, prunci f\r\ de vreme, parte b\rb\-
teasc\ [i femeiasc\; [i pe care nu i-am pomenit, din
ne[tiin]\ sau din uitare, sau din pricina mul]imii
numelor, ~nsu]i `i pomene[te, Dumnezeule, Cel ce [tii
numele [i vârsta fiec\ruia.

Apoi, preotul pomene[te pe nume al]i mor]i, pe care va voi,
dar mai `ntâi pe arhiereul care l-a hirotonit, dac\ nu mai este `n
via]\. {i la fiecare nume ia o p\rticic\ [i o pune pe Sfântul Disc,
la un loc cu cele scoase mai `nainte pentru mor]i, zicând:
Pomene[te, Doamne, pe robul T\u (N) [i, terminând, `ncheie a[a:

{i pe to]i, care `ntru n\dejdea `nvierii [i a vie]ii  de
veci, cu `mp\rt\[irea Ta au adormit, dreptm\ritori
p\rin]i [i fra]i ai no[tri, Iubitorule de oameni, Doamne.

La sfâr[it, preotul, luând a patra prescur\, din care a proscomidit
pentru vii, scoate o p\rticic\ pentru sine [i, punând-o la cele pentru
vii, zice a[a:

LITURGHIERUL PASTORAL

132

C M

Y K

C M

Y K



Pomene[te, Doamne, dup\ mul]imea `ndur\rilor
Tale, [i a mea nevrednicie; iart\-mi toat\ gre[eala
cea de voie [i cea f\r\ de voie [i s\ nu opre[ti, pen-
tru p\catele mele, harul Preasfântului T\u Duh, de
la darurile ce sunt puse `nainte.

Dac\ este cazul, preotul  scoate [i a[az\ pe Sf=ntul Disc p\r-
ticele speciale pentru diferite cereri, aceasta potrivit r=nduielii
din Liturghier (vezi «Adunare de cereri»).

{i dup\ aceasta, preotul, lu=nd buretele, str=nge cu grij\ p\rti-
celele de pe marginea discului ca s\ nu cad\ de pe Sf=ntul Disc.

Dac\ este diacon, acesta ia c\delni]a, pune t\mâie `n ea, [i
zice c\tre preot:

Binecuvinteaz\, p\rinte, t\mâia. 

{i `ndat\, tot diaconul, zice:

Domnului s\ ne rug\m. Doamne miluie[te.

Iar preotul zice rug\ciunea t\mâiei:

T\mâie ~]i aducem }ie, Hristoase Dumnezeul
nostru, `ntru miros de bun\ mireasm\ duhovni-
ceasc\, pe care primind-o `ntru jertfelnicul T\u cel
mai presus de ceruri, trimite-ne nou\ harul Prea-
sfântului T\u Duh.

Diaconul:

Domnului s\ ne rug\m. Doamne miluie[te.
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Preotul t\mâiaz\ stelu]a, o s\rut\ [i o pune deasupra
Sf=ntului Disc, zicând:

{i venind steaua, a stat deasupra, unde era Pruncul.

Diaconul:

Domnului s\ ne rug\m. Doamne miluie[te. Aco-
per\, p\rinte.

Iar preotul, t\mâind primul acoper\mânt (mic), acoper\
Sfântul Disc, zicând: 

Domnul a `mp\r\]it, `ntru podoab\ S-a `mbr\-
cat; `mbr\catu-S-a Domnul `ntru putere [i

S-a `ncins, pentru c\ a `nt\rit lumea, care nu se va
cl\tina. Gata este scaunul T\u de atunci, din veac
e[ti Tu. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au
râurile glasurile lor, ridica-vor râurile valurile lor
cu glasuri de ape multe. Minunate sunt `n\l]\rile
m\rii, minunat este `ntru cele `nalte Domnul. M\r-
turiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine
sfin]enie, Doamne, `ntru lungime de zile.

Diaconul:

Domnului s\ ne rug\m. Doamne miluie[te. Aco-
per\, p\rinte.
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Iar preotul, t\mâind al doilea acoper\mânt (cruciform),
acoper\ Sfântul Potir, zicând:

Acoperit-a cerurile bun\tatea Ta, Hristoase, [i
de lauda Ta este plin p\mântul.

Diaconul:

Domnului s\ ne rug\m. Doamne miluie[te. Aco-
per\, p\rinte.

Iar preotul, t\mâind acoper\mântul mare, adic\ Aerul, aco-
per\ cu el Sfântul Disc [i Sfântul Potir laolalt\, zicând:

Acoper\-ne pe noi cu acoper\mântul aripilor
Tale; dep\rteaz\ de la noi pe tot vr\jma[ul

[i potrivnicul; `mpac\ via]a noastr\, Doamne; mi-
luie[te-ne pe noi [i lumea Ta [i mântuie[te sufletele
noastre, ca un bun [i de oameni iubitor.

Dup\ aceea preotul, luând c\delni]a, t\mâiaz\ Darurile
a[ezate la proscomidiar, zicând de trei ori:

Bine e[ti cuvântat, Dumnezeul nostru, Care ai
binevoit a[a, slav\ }ie.

Iar diaconul, de fiecare dat\, zice:

Totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.
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{i se `nchin\ amândoi cu toat\ cucernicia de trei ori. Apoi,
diaconul, luând c\delni]a de la preot, zice:

Pentru punerea `nainte a Cinstitelor Daruri,
Domnului s\ ne rug\m. Doamne miluie[te.

Iar preotul zice rug\ciunea punerii `nainte:

Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce pâinea
cea cereasc\, hrana a toat\ lumea, pe Domnul

[i Dumnezeul nostru Iisus Hristos L-ai trimis mân-
tuitor [i izb\vitor [i binef\c\tor, Care ne binecu-
vinteaz\ [i ne sfin]e[te pe noi, ~nsu]i, binecuvinteaz\
(preotul binecuvinteaz\ cu mâna) aceast\ punere `nainte [i
o prime[te pe dânsa `ntru jertfelnicul T\u cel mai
presus de ceruri. Pomene[te, ca un bun [i de oameni
iubitor, pe cei ce au adus-o [i pe cei pentru care s-a
adus, iar pe noi ne p\ze[te neosândi]i `ntru sfin]ita
lucrare a Dumnezeie[tilor Tale Taine. C\ s-a sfin]it [i
s-a preasl\vit preacinstitul [i de mare cuviin]\ nu-
mele T\u, al Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

{i dup\ aceasta, face apolisul (otpustul), zicând a[a:

Slav\ }ie Hristoase, Dumnezeule, n\dejdea
noastr\, slav\ }ie.
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Diaconul: Slav\... {i acum... Doamne miluie[te (de trei ori).
P\rinte, binecuvinteaz\.

Dac\ este duminic\, preotul `ncepe a[a: 

Cel ce a `nviat din mor]i...

Iar dac\ este alt\ zi din cursul s\pt\mânii, zice numai:

Hristos, adev\ratul nostru Dumnezeu, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale, ale celui `ntre
sfin]i P\rintelui nostru Ioan Gur\ de Aur, arhiepis-
copul Constantinopolului (dac\ se s\v=r[e[ete Liturghia
Sf=ntului Vasile cel Mare, zice: Ale celui `ntre sfin]i, P\rintelui
nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei) [i
ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne mân-
tuiasc\ pe noi ca un bun [i de oameni iubitor.

Diaconul: Amin.

Dup\ apolis, diaconul, iar `n lips\ preotul, t\mâiaz\ Pros-
comidiarul, apoi Sfânta Mas\ `mprejur, zicând `ncet:

~n mormânt cu trupul (`n fa]a Sfintei Mese), `n iad
cu sufletul, ca un Dumnezeu (latura dinspre miaz\zi), `n
rai cu tâlharul (latura dinspre r\s\rit) [i pe tron
`mpreun\ cu Tat\l [i cu Duhul ai fost, Hristoase, pe
toate umplându-le, Cel ce e[ti necuprins (latura
dinspre miaz\noapte).
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{i zicând Psalmul 50: Miluie[te-m\ Dumnezeule..., t\mâiaz\
numai Sf=ntul Altar, inclusiv pe preot, dup\ care pune c\delni]a
la locul ei. 

SE CUVINE A {TI:

De vor sluji mai mul]i preo]i `mpreun\, toat\ lucrarea
Proscomidiei s\ o fac\ numai un preot, iar ceilal]i, care slujesc,
s\ nu zic\ nimic la Proscomidie, afar\ de pomenirea celor vii [i
mor]i ai lor.

~nc\ se mai cuvine a [ti c\ atunci când sluje[te arhiereul,
diaconul zice: Binecuvinteaz\, [~nalt] Prea Sfin]ite P\rinte.
Când sluje[te preotul, diaconul zice numai: Binecuvinteaz\,
p\rinte.
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III
RÂNDUIALA PREG|TIRII

SFIN}I}ILOR SLUJITORI PENTRU
~NCEPUTUL DUMNEZEIE{TII

LITURGHII

Dup\ apolisul Utreniei, fiind vremea a se `ncepe Dumne-
zeiasca Liturghie, preotul vine `n fa]a Sfintei Mese, cu capul des-
coperit, iar diaconul `n dreapta lui [i, `nchinându-se `mpreun\ de
trei ori, se roag\ `n tain\, cu mâinile ridicate, zicând:

~mp\rate ceresc, Mângâietorule, Duhul ade-
v\rului, Care pretutindenea e[ti [i toate le pli-

ne[ti; Vistierul bun\t\]ilor [i D\t\torule de via]\,
vino [i Te s\l\[luie[te `ntru noi [i ne cur\]e[te de
toat\ `ntin\ciunea [i mântuie[te, Bunule, sufletele
noastre (de trei ori).

Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu [i pe p\mânt
pace, `ntre oameni bun\voire (de dou\ ori).
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Doamne, buzele mele vei deschide [i gura mea
va vesti lauda Ta (o dat\).

Iar din Duminica ~nvierii [i pân\ la s\rb\toarea Sfintei
~n\l]\ri, `n loc de ~mp\rate ceresc..., se zice de trei ori:

Hristos a `nviat din mor]i, cu moartea pe moarte
c\lcând [i celor din morminte via]\ d\ruindu-le.

Iar de la s\rb\toarea Sfintei ~n\l]\ri [i pân\ la Duminica Po-
gorârii Sfântului Duh se zice numai: Slav\ `ntru cei de sus lui
Dumnezeu... [i Doamne, buzele mele vei deschide...

Apoi preotul s\rut\ Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce [i
Sfânta Mas\, iar diaconul numai marginea Sfintei Mese. Dup\
aceasta, plecându-[i capul c\tre preot, ]inând orarul cu trei
degete ale mâinii drepte, diaconul zice:

Vremea este a face Domnului, binecuvinteaz\,
p\rinte.

Preotul:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

{i diaconul zice:

Roag\-te pentru mine, p\rinte.
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Preotul zice:

S\ ̀ ndrepteze Domnul pa[ii t\i spre tot lucrul bun.

{i iar\[i diaconul:

Pomene[te-m\, p\rinte.

Preotul, binecuvântând pe diacon pe cap, zice: 

S\ te pomeneasc\ Domnul Dumnezeu `ntru `m-
p\r\]ia Sa, totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii
vecilor.

Diaconul: Amin.

(Iar de nu este diacon, preotul nu zice cele ale diaconului, ci
numai pe cele prev\zute pentru sine.)

Apoi, `nchinându-se, diaconul iese pe u[a dinspre miaz\-
noapte, [i stând la locul obi[nuit, din mijlocul bisericii, cu fa]a
spre Sf=ntul Altar, se `nchin\, cu evlavie, de trei ori, zicând `n
tain\ (asemenea [i preotul `n Altar):

Doamne, buzele mele vei deschide [i gura mea
va vesti lauda Ta.

{i dup\ aceasta se `ncepe Dumnezeiasca Liturghie.

SLUJBA SFINTEI LITURGHII
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DUMNEZEIASCA LITURGHIE A

SFÂNTULUI IOAN GUR| DE AUR 

Arhiepiscopul Constantinopolului

Sfintele U[i fiind deschise, diaconul zice de la locul s\u, cu
glas mare:

Binecuvinteaz\, p\rinte.

Preotul, având capul descoperit, ia Sfânta Evanghelie cu
amândou\ mâinile, o ridic\ pu]in [i, f\când cu Sfânta Evan-
ghelie semnul Sfintei Cruci peste Sfântul Antimis zice, cu glas
mare:

Binecuvântat\ este `mp\r\]ia Tat\lui [i a Fiului [i
a Sfântului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.
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Preotul `nchide Sfintele U[i, iar diaconul zice ectenia mare.
Dac\ nu este diacon, o zice preotul din Altar:

Cu pace Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Pentru pacea de sus [i pentru mântuirea
sufletelor noastre, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru pacea a toat\ lumea, pentru bun\starea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici [i pentru unirea
tuturor, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru sfânt\ biserica aceasta [i pentru cei care
cu credin]\, cu evlavie [i cu fric\ de Dumnezeu
intr\ [i se roag\ `ntr-`nsa, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru Prea Fericitul P\rintele nostru (N), Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe Române, [pentru
(~nalt) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i Mitro-
politul) nostru (N)], pentru cinstita preo]ime [i
`ntru Hristos diaconime [i pentru tot clerul [i po-
porul, Domnului s\ ne rug\m*.

Pentru binecredinciosul popor rom=n de pretu-
tindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii noastre, pentru
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* ~n m\n\stiri [i  schituri aici se adaug\ stihul `n care sunt pomeni]i stare]ul
[i egumenul cu ob[tea, dup\ r=nduial\.



mai-marii ora[elor [i ai satelor [i pentru iubitoarea
de Hristos o[tire, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru sfânt loca[ul acesta, ]ara aceasta [i pentru
toate ora[ele [i satele [i pentru cei care cu credin]\
locuiesc `ntr-`nsele, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru buna `ntocmire a v\zduhului, pentru `m-
bel[ugarea roadelor p\mântului [i pentru vremuri
pa[nice, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru cei care c\l\toresc pe ape, pe uscat [i prin
aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc,
pentru cei robi]i [i pentru mântuirea lor, Domnului
s\ ne rug\m.

(Aici se pot pune ectenii pentru diferite cereri care sunt
tip\rite la sf=r[itul c\r]ii acesteia).

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul,
mânia, primejdia [i nevoia, Domnului s\ ne rug\m.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te, Dum-
nezeule, cu harul T\u.

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, m\-
rita St\pâna noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i
pururea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii pomenindu-o.
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Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\
lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

Poporul: }ie, Doamne.

Preotul, ecfonisul:

C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i `nchi-
narea, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

{i se cânt\ Antifonul `ntâi:

M\rire Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh. {i acum [i pururea [i `n
vecii vecilor. Amin. Binecuvinteaz\, suflete al meu, pe Domnul [i toate
cele dinl\untrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat e[ti,
Doamne.

Dup\ ecfonis, diaconul se `nchin\ [i trece `n fa]a icoanei
Mântuitorului, ]inând orarul la piept cu trei degete ale mâinii
drepte, iar `n acest timp preotul cite[te `n tain\

Rug\ciunea Antifonului `ntâi

Doamne Dumnezeul nostru, a C\rui st\pâ-
nire este neasem\nat\ [i slav\ neajuns\, a

C\rui mil\ este nem\surat\ [i iubire de oameni
negr\it\, ~nsu]i St\pâne, dup\ milostivirea Ta,
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caut\ spre noi [i spre sfânt\ biserica aceasta, [i f\
bogate milele Tale [i `ndur\rile Tale cu noi [i cu cei
ce se roag\ `mpreun\ cu noi.

Dup\ sfâr[itul antifonului, diaconul trece `n fa]a Sfintelor
U[i, [i `nchinându-se, zice ectenia mic\. Dac\ nu este diacon, o
zice preotul din fa]a Sfintei Mese:

Iar\ [i iar\ cu pace, Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te, Dum-
nezeule, cu harul T\u. 

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, m\rita
st\pâna noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i pu-
rurea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii pomenindu-o.

Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\
lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

Poporul: }ie, Doamne.

Preotul, ecfonisul:

C\ a Ta este st\pânirea [i a Ta este `mp\r\]ia [i
puterea [i slava, a Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.
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Poporul cânt\ Antifonul al doilea:

M\rire Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh. {i acum [i pururea
[i `n vecii vecilor. Amin. Unule-N\scut, Fiule [i Cuvântul lui
Dumnezeu, Cel care e[ti f\r\ de moarte. {i ai primit, pentru
mântuirea noastr\, a Te `ntrupa din Sfânta N\sc\toare de
Dumnezeu [i pururea Fecioara Maria; Care neschimbat Te-ai
`ntrupat. {i r\stignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea
pe moarte ai c\lcat. Unul fiind din Sfânta Treime, `mpreun\-
sl\vit cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt, mântuie[te-ne pe noi!

Diaconul, `nchinându-se, trece `ndat\ dup\ ecfonis [i st\
`naintea icoanei N\sc\toarei de Dumnezeu, ]inând orarul la piept cu
trei degete ale mâinii drepte. ~n acest timp, preotul cite[te `n tain\

Rug\ciunea Antifonului al doilea

Doamne Dumnezeul nostru, mântuie[te po-
porul T\u [i binecuvinteaz\ mo[tenirea Ta;

plinirea Bisericii Tale o p\ze[te, sfin]e[te pe cei care
iubesc podoaba casei Tale, Tu pe ace[tia `i pream\-
re[te cu dumnezeiasc\ Ta putere [i nu ne l\sa pe
noi, cei care n\d\jduim `ntru Tine. 

Sfâr[indu-se de cântat la str\ni Antifonul al doilea, diaconul
trece `naintea Sfintelor U[i [i zice ectenia mic\, iar de nu este
diacon, o zice preotul, din fa]a Sfintei Mese, apoi: 
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Preotul, ecfonisul: 

C\ bun [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i }ie
slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. {i se cânt\ `ndat\ antifonul al treilea.

Se spun Fericirile sau se cânt\: Ap\r\toare Doamn\  pentru
biruin]\ mul]umiri, izb\vindu-ne din nevoi aducem ]ie, N\sc\-
toare de Dumnezeu, noi, robii t\i. Ci ca una ce ai st\pânire nebi-
ruit\ izb\ve[te-ne din toate nevoile; ca s\ strig\m ]ie: Bucur\-te,
Mireas\ pururea Fecioar\!

Diaconul se `nchin\ [i intr\ `n Sfântul Altar, pe u[a dinspre
miaz\zi, iar preotul cite[te `n tain\.

Rug\ciunea Antifonului al treilea

Cel care ne-ai d\ruit aceste rug\ciuni ob[te[ti
[i `mpreun\-gl\suite, Cel care [i la doi [i la

trei, care se unesc `n numele T\u, ai f\g\duit s\ le
`mpline[ti cererile, ~nsu]i, [i acum, pline[te cererile
cele de folos ale robilor T\i, dându-ne, `n veacul de
acum, cuno[tin]a adev\rului T\u, [i `n cel ce va s\
fie, via]\ ve[nic\ d\ruindu-ne.

Când se `ncepe cântarea Antifonului al treilea sau a Fericirilor
(duminica), se deschid Sfintele U[i pentru VOHODUL sau ie[irea
cu Sfânta Evanghelie. La Slav\... de la Fericiri sau, `n alte zile, la
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antifon sau la troparul praznicului, preotul [i diaconul, stând
`naintea Sfintei Mese, fac trei `nchin\ciuni. Apoi, luând preotul
Sfânta Evanghelie, o d\, cu icoana ~nvierii `nainte, diaconului, care
`i s\rut\ mâna, [i dup\ ce pune Sfânta Cruce `n locul Sfintei
Evanghelii, ocolesc pe partea dreapt\ Sfânta Mas\, preotul
mergând dup\ diacon. {i a[a ies pe u[a dinspre miaz\noapte,
purtându-se `naintea lor dou\ sfe[nice cu lum=n\ri aprinse sau o
lum=nare aprins\. Venind la locul cel obi[nuit, din mijlocul bi-
sericii, se opresc, diaconul `n dreapta preotului, `[i pleac\ amândoi
capetele, iar diaconul zice `ncet:

Domnului s\ ne rug\m. Doamne miluie[te.

Iar preotul zice `n tain\

Rug\ciunea Intr\rii

St\pâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care
ai a[ezat `n ceruri cetele [i o[tile `ngerilor [i ale

arhanghelilor spre slujba slavei Tale, f\ ca `mpreun\
cu intrarea noastr\ s\ fie [i intrarea sfin]ilor `ngeri,
care slujesc `mpreun\ cu noi [i `mpreun\ sl\vesc bu-
n\tatea Ta. C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i `n-
chin\ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum
[i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Iar dup\ sfâr[itul rug\ciunii, preotul [i diaconul fac dou\ `n-
chin\ciuni, dup\ care diaconul, ar\tând c\tre r\s\rit cu mâna dreapt\
`n care ]ine orarul cu trei degete, zice `ncet c\tre preot:

Binecuvinteaz\, p\rinte, sfânta intrare.
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Iar preotul, binecuvântând, zice `ncet:

Binecuvântat\ este intrarea sfin]ilor T\i, totdea-
una, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Iar diaconul `i d\ Sfânta Evanghelie s\ o s\rute. Dac\ `ns\ `n
biseric\ este arhiereu (sau la m\n\stire, stare]ul), atunci diaconul
duce Sfânta Evanghelie celui mai mare s\ o s\rute, s\rutând [i el
`n acela[i timp mâna celui mai mare. Iar dup\ sfâr[itul troparului
(antifonului sau al Fericirilor), merge diaconul ]inând Sfânta
Evanghelie cu icoana ~nvierii spre popor, [i, stând `naintea
Sfintelor U[i, `nal]\ pu]in Sfânta Evanghelie cu care face semnul
Sfintei Cruci, [i, zice cu glas mare:

~n]elepciune, drep]i!

Apoi diaconul intr\ `n Sfântul Altar cu Sfânta Evanghelie, o
a[az\ pe Sfânta Mas\, ia c\delni]a [i iese pe solee cer=nd bine-
cuv=ntarea t\m=iei, iar preotul, `nchinându-se [i plecându-se
pu]in spre dreapta [i spre st=nga, intr\ `n Altar, iar diaconul `l
c\de[te, `n timp ce la stran\ se cânt\:

Veni]i s\ ne `nchin\m [i s\ c\dem la Hristos. Mântuie[te-ne,
Fiul lui Dumnezeu, Cela ce ai `nviat din mor]i, pe noi, care-}i
cânt\m: Aliluia.

Iar de nu este duminic\, `n loc de ...Cela ce ai `nviat din
mor]i... se zice: ...Cela ce e[ti minunat `ntre sfin]i... iar la praz-
nicele `mp\r\te[ti, `n loc de Veni]i s\ ne `nchin\m... se c=nt\
stihurile speciale ar\tate mai departe.
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Când sluje[te preotul f\r\ diacon, atunci Sfânta Evanghelie o
poart\ preotul ̀ nsu[i, iar când ajunge ̀ n mijlocul bisericii, se ̀ ntoarce
cu fa]a spre r\s\rit, trece Sfânta Evanghelie `n mâna stâng\, face
dou\ `nchin\ciuni, [i binecuvinteaz\ intrarea cu dreapta. Apoi
`nainteaz\ pe solee [i, `n\l]ând Sfânta Evanghelie, f\c=nd cu ea
semnul Sfintei Cruci zice: ~n]elepciune, drep]i! dup\ care intr\ `n
Altar [i a[az\ Sfânta Evanghelie pe Sfânta Mas\.

SE CUVINE A {TI: c\ de vor fi mai mul]i `mpreun\-slujitori
preo]i, f\r\ diaconi, Sfânta Evanghelie se ia de `ntâiul dintre preo]ii
`mpreun\-slujitori [i purtând-o `naintea lor, ace[tia merg dup\
dânsul, cei cu rang mai mic venind la urm\. {i ajungând ̀ n mijlocul
bisericii, preo]ii se a[az\ de-a dreapta [i de-a stânga celui dintâi
dintre ei, a[a precum stau la Sfânta Mas\ din Sfântul Altar.
Binecuvinteaz\ intrarea [i s\rut\ Sfânta Evanghelie numai `ntâiul
dintre `mpreun\-slujitori [i tot el zice: ~n]elepciune, drep]i!, stând `n
mijlocul bisericii `mpreun\ cu ceilal]i. Iar atunci când la stran\
cântarea a ajuns la: Mântuie[te-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu...,
pornind cel dintâi dintre `mpreun\-slujitori [i ceilal]i dup\ dânsul,
a[a precum au ie[it, intr\ `n Sfântul Altar [i se duc la locurile lor.

Dac\ vor sluji preo]i `n sobor, cu diacon, Sfânta Evanghelie
o poart\ diaconul, care o prime[te de la protos. Apoi preo]ii,
`ncep=nd cu cei mai mici `n rang, se `nchin\ cu c=te o
`nchin\ciune, doi c=te doi `n fa]a Sfintei Mese, se pleac\ c\tre
protos, ocolesc prin partea dreapt\ Sf=nta Mas\ [i ies dup\
diacon la vohod prin u[a de miaz\noapte. {i, venind `n mijlocul
bisericii, diaconul cu Sfânta Evanghelie se a[az\ `n apropiere de
iconostas, iar preo]ii de-a dreapta [i de-a stânga protosului, a[a
cum stau la Sfânta Mas\ din Sfântul Altar.

Diaconul zice `ncet: Domnului s\ ne rug\m. Doamne
miluie[te. Protosul zice `n tain\ rug\ciunea intr\rii.

Dup\ terminarea rug\ciunii, diaconul zice `ncet c\tre protos:
Binecuvinteaz\, p\rinte, sfânta intrare. Protosul, binecuvântând,
zice `ncet: Binecuvântat\ este intrarea Sfin]ilor T\i...
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Diaconul `i d\ protosului Sfânta Evanghelie s\ o s\rute, o
s\rut\ [i diaconul, merge `n fa]a u[ilor `mp\r\te[ti [i zice cu glas
mare: ~n]elepciune, drep]i! Intr\ `n Sfântul Altar, a[az\ Sfânta
Evanghelie pe Sfânta Mas\, ia c\delni]a [i se a[az\ `n fa]a
icoanei Mântuitorului.

~n acest timp soborul cânt\: Veni]i s\ ne `nchin\m... Când
ajung la: Mântuie[te-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu..., ultimii doi
preo]i, `naintând pu]in c\tre altar, fac dou\ `nchin\ciuni, se
`ntorc [i se pleac\ spre protos, se re`ntorc spre catapeteasm\ [i
merg prin Sfintele U[i, a[ezându-se la locurile lor, `n Sf=ntul Altar.

Ceilal]i fac [i ei asemenea [i la sfâr[it [i protosul, dup\ ce se
pleac\ la dreapta [i la stânga.

Dac\ asist\ arhiereu, plec\ciunile se fac numai c\tre el.

Apoi obi[nuitele tropare [i condace. {i sfâr[indu-se acestea,
diaconul zice cu glas mare:

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

{i diaconul, plecându-[i capul c\tre preot, zice `ncet:

Binecuvinteaz\, p\rinte, vremea cânt\rii celei `n-
treit-sfinte.

Iar preotul, binecuvântându-l pe cap, zice:

C\ sfânt e[ti Dumnezeul nostru [i }ie slav\
`n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i
pururea.
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La s\rb\torile mai `nsemnate, [i, mai cu seam\, când slujba
se face `n sobor, preotul se opre[te dup\ cuvintele: ... acum [i
pururea, iar diaconul se apropie de Sfintele U[i [i, ar\tând cu
orarul c\tre icoana Mântuitorului, zice:

Doamne, mântuie[te pe cei binecredincio[i.

Aceasta se cânt\ de c\tre slujitori `n Altar.

Apoi diaconul, zicând tot a[a a doua oar\ [i a treia oar\:

Doamne, mântuie[te pe cei binecredincio[i.

Aceasta se cânt\ de fiecare dat\, de c\tre c=nt\re]i la str\ni.

Dup\ aceasta diaconul zice:

{i ne auzi pe noi.

Este obiceiul ca aceasta s\ se cânte de slujitori `n Altar.
Dup\ aceasta, diaconul, `ntorcându-se iar\[i c\tre credincio[i, [i
`n\l]ând orarul, zice cu glas mare:

{i `n vecii vecilor.

Când sluje[te preotul singur (f\r\ diacon), atunci zice el
`nsu[i: Doamne, mântuie[te pe cei binecredincio[i* [i cânt\ apoi
singur: {i ne auzi pe noi, dup\ care `ncheie ecfonisul, zicând: {i
`n vecii vecilor.

Poporul: Amin. 
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* ~n practic\, la acest moment preotul binecuvinteaz\ pe credincio[i cu Sf=nta
cruce de pe solee.



Apoi cânt\: 

Sfinte Dumnezeule... (de trei ori).*

iar preotul cite[te `n tain\

Rug\ciunea Cânt\rii celei `ntreit-sfinte

Dumnezeule cel sfânt, Carele `ntru sfin]i Te
odihne[ti, Cel carele cu glas `ntreit-sfânt

e[ti l\udat de serafimi [i sl\vit de heruvimi [i de
toat\ puterea cereasc\ `nchinat; Cel carele dintru
nefiin]\ `ntru fiin]\ ai adus toate; Carele ai f\cut pe
om dup\ chipul [i asem\narea Ta [i cu tot harul
T\u l-ai `mpodobit; Cel carele dai `n]elepciune [i
pricepere celui care cere, [i nu treci cu vederea pe cel
care gre[e[te, ci pui poc\in]a spre mântuire; Carele ne-ai
`nvrednicit pe noi, smeri]ii [i nevrednicii robii T\i,
[i `n ceasul acesta, a sta `naintea slavei sfântului
T\u jertfelnic [i a-}i aduce datorita `nchinare [i
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* La ~n\l]area Sfintei Cruci (14 septembrie) [i `n Duminica a III-a din
Postul Mare (a Sfintei Cruci) se c=nt\: Crucii Tale ne `nchin\m Hristoase [i
Sf=nt\ ~nvierea Ta o l\ud\m [i o m\rim, iar la Na[terea [i Botezul
Domnului, `n S=mb\ta lui Laz\r, `n S=mb\ta mare, la Pa[ti [i `n toat\
S\pt\m=na Luminat\, precum [i `n Duminica Rusaliilor se c=nt\: C=]i `n
Hristos v-a]i botezat, `n Hristos v-a]i [i-mbr\cat. Aliluia.



preasl\vire: ~nsu]i St\pâne, prime[te [i din gurile
noastre, ale p\c\to[ilor, `ntreit-sfânta cântare [i
ne cerceteaz\  `ntru bun\tatea Ta. Iart\-ne toat\
gre[eala cea de voie [i cea f\r\ de voie; sfin-
]e[te sufletele [i trupurile noastre [i ne d\  s\
slujim }ie cu cuvio[ie `n toate zilele vie]ii noas-
tre. Pentru rug\ciunile Preasfintei N\sc\toare
de Dumnezeu [i ale tuturor sfin]ilor care din
veac au binepl\cut }ie. C\ sfânt e[ti Dumne-
zeul nostru [i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului
[i Sfântului Duh, acum [i pururea [i `n vecii
vecilor. Amin.

Sfâr[ind rug\ciunea aceasta, preotul [i diaconul zic `n tain\:
Sfinte Dumnezeule... (de 3 ori), f\când `mpreun\, de fiecare
dat\, câte o `nchinare `naintea Sfintei Mese. La Slav\... {i
acum... Sfinte f\r\ de moarte..., diaconul, de la locul lui, ar\tând
cu orarul spre proscomidiar, zice `ncet c\tre preot: Porunce[te,
p\rinte. Mergând, apoi, la proscomidiar [i plecându-se, preotul
zice:

Binecuvântat este Cel care vine `ntru numele
Domnului.

Diaconul:

Binecuvinteaz\, p\rinte, scaunul cel de sus.
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Iar preotul, `ntorcându-se prin fa]a Sfintei Mese, merge, prin
partea dreapt\ a Sfintei Mese c\tre scaunul cel de sus, zicând:

Binecuvântat e[ti pe tronul slavei `mp\r\]iei
Tale, Cel care [ezi pe heruvimi, totdeauna, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

{i se a[az\ cu fa]a c\tre credincio[i. Dac\ exist\ sobor, `n
acest moment, preo]ii din partea de miaz\zi trec, unul dup\
altul, prin fa]a Sfintei Mese [i vin `n dreapta protosului, iar cei
din partea de miaz\noapte vin, tot prin fa]a Sfintei Mese, [i se
a[az\ de-a st=nga protosului. C=nd trec prin fa]a Sfintei Mese,
fac semnul Sfintei Cruci, cu `nchin\ciune, apoi merg `n spatele
Sfintei Mese, fac o `nchin\ciune c\tre tronul cel de sus [i se
`ntorc cu fa]a c\tre credincio[i.

Se cuvine a [ti c\: preotului nu-i este `ng\duit s\ se urce `n
tronul cel de sus.

Dup\ Slav\... {i acum... Sfinte f\r\ de moarte..., diaconul
zice dintre Sfintele U[i:

Puternic.

Iar poporul `ncepe din nou: Sfinte Dumnezeule...

{i dup\ `ncheierea cânt\rii celei `ntreit-sfinte pentru cea din
urm\ oar\, diaconul, venind `ntre Sfintele U[i, cu fa]a spre
credincio[i, zice:

S\ lu\m aminte.
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Iar preotul:

Pace tuturor.

Cite]ul, stând `n mijlocul bisericii, cu fa]a spre Sf=ntul Altar,
r\spunde: 

{i duhului t\u.

Dup\ care zice prochimenul Apostolului. 

Apoi diaconul:

~n]elepciune.

Cite]ul: 

Din Epistola c\tre...

Diaconul:

S\ lu\m aminte.

Dup\ aceea, ia c\delni]a [i venind c\tre preot, dup\ ce acesta
binecuvinteaz\ t\m=ia, c\de[te lin Sfânta Mas\ `mprejur, [i tot
Sfântul Altar [i pe preot, apoi iese din Sf=ntul Altar [i c\de[te,
dup\ rânduial\, icoanele, scaunul arhieresc, str\nile, pe cite] [i,
din mijlocul bisericii, pe ceilal]i credincio[i, dup\ care intr\ `n
Sfântul Altar (c\dind f\r\ zgomot mare ca s\ nu acopere vocea
celui ce cite[te Apostolul). Dac\ nu este diacon, c\direa o face
preotul, iar dup\ ce intr\ `n Sf=ntul Altar, cite[te `n tain\:
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Rug\ciunea dinainte de Evanghelie

Str\luce[te `n inimile noastre, Iubitorule de
oameni, St\pâne, lumina cea curat\ a cu-

noa[terii Dumnezeirii Tale [i deschide ochii gân-
dului nostru spre `n]elegerea evanghelicelor Tale
propov\duiri. Pune `n noi [i frica fericitelor Tale
porunci, ca toate poftele trupului c\lcând, vie]uire
duhovniceasc\ s\ petrecem, cugetând [i f\când
toate cele ce sunt spre bun\-pl\cerea Ta. 

C\ Tu e[ti luminarea sufletelor [i a trupurilor
noastre, Hristoase Dumnezeule [i }ie slav\ `n\l]\m,
`mpreun\ [i Celui f\r\ de `nceput al T\u P\rinte [i
Preasfântului [i Bunului [i de via]\ f\c\torului T\u
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Iar diaconul, termin=nd de c\dit, pune c\delni]a la locul ei [i,
apropiindu-se de preot, prime[te de la el Sfânta Evanghelie [i,
`nchinându-se `naintea Sfintei Evanghelii, o ia cu amândou\
mâinile, punând cap\tul orarului peste ea.

{i sfâr[indu-se de citit Apostolul, preotul, stând `naintea
Sfintei Mese, se `ntoarce cu fa]a spre credincio[i [i zice dintre
u[ile `mp\r\te[ti:

Pace ]ie, cititorule*.

Cite]ul: {i duhului t\u. Iar poporul cânt\: Aliluia.
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Diaconul iese cu Sfânta Evanghelie printre Sfintele U[i,
purtându-se `naintea lui dou\ sfe[nice cu lumân\ri aprinse (sau
o lum=nare aprins\) pân\ ce se duce pe amvon, sau la locul cel
obi[nuit din mijlocul bisericii. Apoi zice:

Binecuvinteaz\, p\rinte, pe binevestitorul Sfân-
tului Apostol [i Evanghelist (N).

Iar preotul, st=nd `ntre Sfintele U[i, zice:

Dumnezeu, pentru rug\ciunile Sfântului, `ntru
tot l\udatului Apostol [i Evanghelist (N), s\-]i dea
]ie, celui ce bineveste[ti, cuvânt cu putere mult\, spre
plinirea Evangheliei iubitului S\u Fiu, Domnul
nostru Iisus Hristos. (Preotul se `ntoarce c\tre icoana M=n-
tuitorului [i se `nchin\).

Diaconul r\spunde: 

Fie, mie, dup\ cuv=ntul t\u, st\p=ne (p\rinte).

(~n zilele obi[nuite de peste s\pt\mân\, preotul binecu-
vinteaz\ pe diacon, atunci când `i d\ Sfânta Evanghelie, `n
chipul ar\tat, dar `n tain\).

Dup\ aceasta, diaconul (dac\ este), de la locul lui, sau preotul
dintre Sfintele U[i, cu fa]a c\tre credincio[i zice, cu glas mare:

~n]elepciune, drep]i, s\ ascult\m Sfânta Evanghelie.

{i preotul zice `ndat\:

Pace tuturor!
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(Preotul r\mâne `ntre Sfintele U[i, pân\ c=nd diaconul ter-
min\ citirea Sfintei Evanghelii).

Poporul: {i duhului t\u. Diaconul care cite[te 

Sfânta Evanghelie:

Din Sfânta Evanghelie de la (N) citire.

Poporul: Slav\ }ie, Doamne, slav\ }ie. 

Preotul sau diaconul al doilea, dac\ este, zice:

S\ lu\m aminte.

(Iar dac\ nu este diacon, Sfânta Evanghelie se cite[te de
preot, dintre Sfintele U[i, punându-se de-a dreapta [i de-a stânga
câte un sfe[nic cu lumânare aprins\).

Sfâr[indu-se Sfânta Evanghelie, zice preotul c\tre diacon:

Pace ]ie, celui care ai binevestit.

Poporul: Slav\ }ie, Doamne, slav\ }ie.

Venind diaconul pân\ la Sfintele U[i, d\ Sfânta Evanghelie
`n mâinile preotului [i trece `n dreptul icoanei Mântuitorului.
Preotul s\rut\ [i `nal]\ Sfânta Evanghelie f\c=nd cu ea semnul
Sfintei Cruci spre credincio[i, cu partea care are pe ea ~nvierea,
[i dup\ aceasta o a[az\ pe Sfânta Mas\ mai sus de Sfântul
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Antimis, cu partea care se deschide c\tre r\s\rit, apoi desface
ilitonul (acoper\m=ntul Sf=ntului Antimis). Urmeaz\ tâlcuirea
Sfintei Evanghelii. Se `nchid, apoi, Sfintele U[i, iar diaconul,
venind la locul cel obi[nuit, din mijlocul bisericii, zice ectenia
urm\toare, pe care, dac\ nu este diacon, o zice preotul stând `n
fa]a Sfintei Mese:

S\ zicem to]i, din tot sufletul [i din tot cugetul
nostru s\ zicem.

Poporul: Doamne miluie[te.

Doamne, Atotst\pânitorule, Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri, rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

~n acest timp, preotul zice, `n tain\,

Rug\ciunea cererii st\ruitoare

Doamne Dumnezeul nostru, prime[te aceast\
rug\ciune st\ruitoare de la noi robii T\i [i ne

miluie[te, dup\ mul]imea milei Tale, [i trimite
`ndur\rile Tale peste noi [i peste tot poporul T\u,
care a[teapt\ de la Tine mare [i bogat\ mil\.
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~nc\ ne rug\m pentru Prea Fericitul P\rintele
nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
[pentru (~nalt) Prea Sfin]itul (Arhi) Episcopul ([i
Mitropolitul) nostru (N)], [i pentru to]i fra]ii no[tri
cei `ntru Hristos.

~nc\ ne rug\m pentru binecredinciosul popor
rom=n de pretutindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii
noastre, pentru mai-marii ora[elor [i ai satelor [i
pentru iubitoarea de Hristos o[tire, pentru s\n\-
tatea [i mântuirea lor*.

~nc\ ne rug\m pentru fra]ii no[tri: preo]i, iero-
monahi,  ierodiaconi, diaconi, monahi [i monahii [i
pentru to]i cei `ntru Hristos fra]i ai no[tri.

~nc\ ne rug\m pentru ferici]ii [i pururea pomeni]ii
ctitori ai sfânt loca[ului acestuia [i pentru to]i cei mai
dinainte adormi]i p\rin]i [i fra]i ai no[tri dreptm\-
ritori cre[tini, care odihnesc aici [i pretutindeni.

~nc\ ne rug\m pentru mila, via]a, pacea, s\n\tatea,
mântuirea, cercetarea, l\sarea [i iertarea p\catelor
robilor lui Dumnezeu enoria[i, ctitori [i binef\c\tori
ai sfântului loca[ului acestuia**.
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(Aici se pot pune ectenii pentru diferite cereri, 
care sunt la sf=r[itul c\r]ii acesteia).

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri [i fac
bine `n sfânta [i `ntru tot cinstit\ biserica aceasta,
pentru cei care se ostenesc, pentru cei care cânt\ [i
pentru poporul care st\ `nainte [i a[teapt\ de la Tine
mare [i bogat\ mil\.

Iar preotul, ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti
[i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. 

Poporul: Amin.

Iar când se face pomenire pentru mor]i, diaconul, dac\ este,
iar dac\ nu, preotul, zice [i ectenia aceasta:

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

~nc\ ne rug\m pentru odihna sufletelor adormi]i-
lor robilor lui Dumnezeu, ferici]ii [i pururea pome-
ni]ii ctitori ai sf=ntului loca[ului acestuia [i  pentru
to]i cei care se pomenesc (N), pentru ca s\ li se ierte
toat\ gre[eala cea de voie [i cea f\r\ de voie.
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Ca Domnul Dumnezeu s\ a[eze sufletele lor unde
drep]ii se odihnesc, mila lui Dumnezeu, `mp\r\]ia
cerului [i iertarea p\catelor lor, de la Hristos, ~m-
p\ratul cel f\r\ de moarte [i Dumnezeul nostru, s\
cerem. Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: D\, Doamne, Doamne miluie[te.

Preotul:

Dumnezeul duhurilor [i a tot trupul, Care ai
c\lcat moartea [i pe diavol l-ai surpat [i ai

d\ruit via]\ lumii Tale, ~nsu]i Doamne, odihne[te
sufletele adormi]ilor robilor T\i (N), `n loc luminat,
`n loc cu verdea]\, `n loc de odihn\, de unde a fugit
toat\ durerea, `ntristarea [i suspinarea. {i pentru
tot ceea ce au gre[it ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu
gândul, ca un Dumnezeu bun [i iubitor de oameni,
iart\-i! C\ nu este om, care s\ fie viu [i s\ nu
gre[easc\; numai Tu singur e[ti f\r\ de p\cat;
dreptatea Ta este dreptate `n veac [i cuvântul T\u,
adev\rul.

Diaconul: Domnului s\ ne rug\m.

Preotul, ecfonisul:

C\ Tu e[ti `nvierea [i via]a [i odihna adormi]ilor
robilor T\i (N), Hristoase, Dumnezeul nostru, [i
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}ie slav\ `n\l]\m, `mpreun\ [i Celui f\r\ de `nceput al
T\u P\rinte [i Preasfântului [i bunului [i de via]\
f\c\torului T\u Duh, acum [i pururea [i ̀ n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Diaconul sau preotul deschide Sfintele U[i, ia c\delni]a [i o
lum=nare [i, c\dind, zice:

~ntru fericit\ adormire, ve[nic\ odihn\ d\,
Doamne, sufletelor adormi]ilor robilor T\i, celor
care s-au pomenit [i le f\ ve[nic\ pomenire.

{i se cânt\, `n altar o dat\, apoi la str\ni de dou\ ori: Ve[nic\
pomenire. (~n perioada Praznicului ~nvierii se c=nt\ de dou\ ori:
„Hristos a `nviat”, iar a treia oar\: Ve[nic\ pomenire).

*

Apoi preotul desface Sfântul Antimis, `n timp ce diaconul
zice ectenia:

Ruga]i-v\ cei chema]i, Domnului (se desface partea

dinspre miaz\noapte a Sfântului Antimis).

Poporul: Doamne miluie[te.

Diaconul: 

Cei credincio[i, pentru cei chema]i s\ ne rug\m, ca
Domnul s\-i miluiasc\ (se desface partea dinspre miaz\zi).
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S\-i `nve]e cuvântul adev\rului (se desface partea

dinspre apus).

S\ le descopere Evanghelia drept\]ii (se desface

partea dinspre r\s\rit). 

Apoi preotul `ncepe s\ [tearg\ cu buretele Sfântul Antimis,
din toate p\r]ile, spre `ndoitura dinspre r\s\rit.

S\-i uneasc\ cu Sfânta Sa soborniceasc\ [i apos-
toleasc\ Biseric\.

Mântuie[te, miluie[te, ap\r\ [i-i p\ze[te, Dumne-
zeule, cu harul T\u.

Cei chema]i, capetele voastre Domnului s\ le
pleca]i.

Poporul: }ie, Doamne.

Preotul cite[te `n tain\

Rug\ciunea pentru cei chema]i
(La desfacerea Sfântului Antimis)

Doamne Dumnezeul nostru, Cel care `ntru cele
`nalte locuie[ti [i spre cei smeri]i prive[ti,
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Care ai trimis mântuire neamului omenesc pe
Unul-N\scut Fiul T\u [i Dumnezeu, pe Domnul
nostru Iisus Hristos, caut\ spre robii T\i cei
chema]i, care [i-au plecat capetele `naintea Ta, [i-i
`nvrednice[te, la vremea potrivit\, de baia na[terii
celei de a doua, de iertarea p\catelor [i de ve[mân-
tul nestric\ciunii; une[te-i cu sfânta Ta soborniceasc\
[i apostoleasc\ Biseric\ [i-i num\r\ cu turma Ta cea
aleas\.

{i apoi face semnul Sintei Cruci cu buretele deasupra
Sfântului Antimis, `l s\rut\ [i `l pune la locul lui, zicând cu glas
tare ecfonisul (dac\ este sobor, protosul d\ buretele fiec\rui
preot spre s\rutare):

Ca [i ace[tia `mpreun\ cu noi s\ sl\veasc\
preacinstitul [i de mare cuviin]\ numele T\u, al
Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Diaconul zice din mijlocul bisericii:

Câ]i sunte]i chema]i, ie[i]i.

Iar de este [i un al doilea diacon, zice [i acesta, dintre Sfintele U[i:

Cei chema]i, ie[i]i.
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Apoi iar\[i diaconul, din mijlocul bisericii:

Câ]i sunte]i chema]i, ie[i]i.

Diaconul, dintre Sfintele U[i:

Ca nimeni din cei chema]i s\ nu r\mân\.

Diaconul, din mijlocul bisericii:

Câ]i suntem credincio[i, iar\ [i iar\ cu pace
Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Iar de este numai un singur diacon, ori de sluje[te preotul
singur, zice a[a: 

Câ]i sunte]i chema]i, ie[i]i; cei chema]i, ie[i]i;
câ]i sunte]i chema]i, ie[i]i; ca nimeni din cei
chema]i s\ nu r\mân\. Câ]i suntem credincio[i,
iar\ [i iar\ cu pace Domnului s\ ne rug\m.

{i se `nchide perdeaua de la Sfintele U[i.
Poporul: Doamne miluie[te.

La nevoie, ecteniile [i rug\ciunile pentru cei chema]i [i
anume, `ncepând de la: Ruga]i-v\ cei chema]i, Domnului, [i
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pân\ aici se pot zice `n tain\. ~n acest caz, Sfântul Antimis
urmeaz\ s\ fie desf\cut `nainte de ecfonisul: Ca sub st\p=nirea
Ta... Iar dac\ se continu\ cu ecteniile, preotul cite[te `n tain\
rug\ciunile, prima [i a doua, pentru credincio[i.

Rug\ciunea `ntâia pentru credincio[i
(Dup\ desfacerea Sfântului Antimis)

Mul]umim }ie, Doamne, Dumnezeul Puteri-
lor, Care ne-ai `nvrednicit a sta [i acum

`naintea sfântului T\u jertfelnic [i a c\dea la
`ndur\rile Tale, pentru p\catele noastre [i pentru
p\catele cele din ne[tiin]\ ale poporului. Prime[te
Dumnezeule, rug\ciunea noastr\; f\-ne s\ fim
vrednici a-}i aduce rug\ciuni, cereri [i jertfe f\r\ de
sânge pentru tot poporul T\u; [i ne `nvrednice[te pe
noi, pe care ne-ai pus `ntru aceast\ slujb\ a Ta, cu
puterea Duhului T\u celui Sfânt, ca f\r\ de osând\ [i
f\r\ de sminteal\, `ntru m\rturia curat\ a cugetului
nostru, s\ Te chem\m `n toat\ vremea [i `n tot locul
[i, auzindu-ne, Milostiv s\ ne fii `ntru mul]imea
bun\t\]ii Tale.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te, Dum-
nezeule, cu harul T\u.

Poporul: Doamne miluie[te.
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Diaconul:

~n]elepciune.

Preotul, ecfonisul:

C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i `nchin\-
ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Diaconul sau preotul:

Iar\ [i iar\ cu pace Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

~n unele locuri, numai c=nd sluje[te [i diacon, se obi[nuie[te
s\ se rosteasc\ [i cererile de mai jos, iar c=nd nu este diacon se
zice, direct: Ap\r\, mântuie[te...

Pentru pacea de sus [i pentru mântuirea sufle-
telor noastre, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru pacea a toat\ lumea, pentru bun\starea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici [i pentru unirea
tuturor, Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru sfânt\ biserica aceasta [i pentru cei care
cu credin]\, cu evlavie [i cu fric\ de Dumnezeu
intr\ [i se roag\ `ntr-`nsa, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i de tot necazul, mânia,
primejdia [i nevoia, Domnului s\ ne rug\m.

Preotul cite[te `n tain\

Rug\ciunea a doua pentru credincio[i

Iar\[i [i de multe ori c\dem la Tine [i ne rug\m
}ie, Bunule [i Iubitorule de oameni, ca pri-

vind spre rug\ciunea noastr\, s\ cur\]e[ti sufletele
[i trupurile noastre de toat\ necur\]ia trupului [i a
duhului [i s\ ne dai s\ st\m nevinova]i [i f\r\ de
osând\ `naintea sfântului T\u jertfelnic. {i d\ru-
ie[te, Dumnezeule, [i celor care se roag\ `mpreun\
cu noi spor `n via]\, `n credin]\ [i `n `n]elegerea cea
duhovniceasc\. D\ lor s\-}i slujeasc\ totdeauna cu
fric\ [i cu dragoste [i `ntru nevinov\]ie [i f\r\
osând\ s\ se `mp\rt\[easc\ cu Sfintele Tale Taine [i
s\ se `nvredniceasc\ de cereasca Ta `mp\r\]ie.

Diaconul sau preotul:

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te, Dum-
nezeule, cu harul T\u.
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Poporul: Doamne miluie[te.

Diaconul:

~n]elepciune.

Iar preotul zice ecfonisul:

Ca sub st\pânirea Ta totdeauna fiind p\zi]i, }ie
slav\ s\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Iar diaconul intr\ `n Sfântul Altar pe u[a dinspre miaz\-
noapte.

Poporul: Amin.  {i `ncepe s\ cânte `ndat\ cântarea heruvimic\:
Noi, care pe heruvimi...  (p=n\ la: Ca pe ~mp\ratul...)

Iar preotul, stând `naintea Sfintei Mese, se roag\ `n tain\

Rug\ciunea din timpul cânt\rii heruvimice

Nimeni din cei lega]i cu pofte [i cu desf\t\ri
trupe[ti nu este vrednic s\ vin\, s\ se apro-

pie, sau s\ slujeasc\ }ie, ~mp\rate al slavei; c\ci a
sluji }ie este lucru mare [i ̀ nfrico[\tor chiar pentru
puterile cele cere[ti. Dar totu[i pentru iubirea Ta
de oameni cea negr\it\ [i nem\surat\, f\r\ mutare
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[i f\r\ schimbare Te-ai f\cut om, [i Arhiereu al
nostru Te-ai f\cut, [i, ca un St\pân a toate, ne-ai
dat slujba sfânt\ a acestei jertfe liturgice [i f\r\ de
sânge; c\ singur Tu, Doamne Dumnezeul nostru,
st\pâne[ti cele cere[ti [i cele p\mânte[ti, Care Te
por]i pe scaunul heruvimilor, Domnul serafimilor
[i ~mp\ratul lui Israel, Cel care singur e[ti Sfânt [i
`ntru sfin]i Te odihne[ti. Deci pe Tine Te rog, Cel
care singur e[ti bun [i binevoitor, caut\ spre mine
p\c\tosul [i netrebnicul robul T\u, [i-mi cur\]e[te
sufletul [i inima de cugete viclene; [i cu puterea
Sfântului T\u Duh `nvrednice[te-m\, pe mine, cel
care sunt `mbr\cat cu harul preo]iei, s\ stau
`naintea acestei sfinte Tale Mese [i s\ jertfesc
sfântul [i preacuratul T\u Trup [i scumpul T\u
Sânge. C\ci la Tine vin, plecându-mi grumajii, [i
}ie m\ rog: S\ nu `ntorci fa]a Ta de la mine, nici s\
m\ lepezi dintre slujitorii T\i, ci binevoie[te s\-}i
fie aduse darurile acestea de mine p\c\tosul [i
nevrednicul robul T\u. C\ Tu e[ti Cel care aduci [i
Cel care Te aduci, Cel care prime[ti [i Cel care Te
`mpar]i, Hristoase, Dumnezeul nostru, [i }ie slav\
`n\l]\m, `mpreun\ [i Celui f\r\ de `nceput al T\u
P\rinte [i Preasfântului [i Bunului [i de via]\
f\c\torului T\u Duh, acum [i pururea [i `n vecii
vecilor. Amin.
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Iar dup\ terminarea rug\ciunii, preotul [i diaconul (care ]ine
orarul `ntre degetele m=inii drepte) zic [i ei `n tain\ cântarea he-
ruvimic\ de trei ori, f\când câte o `nchin\ciune la fiecare sfâr[it*.

Preotul: 

Noi, care pe heruvimi cu tain\ `nchipuim [i
f\c\toarei de via]\ Treimi `ntreit-sfânt\ cântare
aducem, toat\ grija cea lumeasc\ s\ o lep\d\m...

Iar diaconul continu\: 

... Ca pe ~mp\ratul tuturor, s\ primim pe Cel
`nconjurat `n chip nev\zut de cetele `ngere[ti.
Aliluia, aliluia, aliluia.

{i de nu s-a f\cut mai `nainte acoperirea Cinstitelor Daruri la
proscomidiar, se face acum.

Se ridic\ apoi perdeaua [i se deschid Sfintele U[i, iar
diaconul, preg\tind c\delni]a, o d\ preotului care binecuvinteaz\
t\m=ia, [i, mergând `nainte diaconul, cu lum=narea aprins\,
t\mâiaz\ Sfânta Mas\ `mprejur zic=nd troparul: ~n morm=nt cu
trupul... (ca la sf=r[itul proscomidiei), Altarul tot [i, ie[ind prin-tre
Sfintele U[i, t\mâiaz\ icoanele [i pe credincio[i, ca la Apostol, zicând
Psalmul 50, [i tropare de umilin]\ câte va voi. (Când sunt mai mul]i
preo]i `mpreun\-slujitori, t\mâiaz\ cel dintâi dintre ei). Venind `n Altar
tot printre Sfintele U[i [i t\mâind, dup\ obicei, preotul d\ c\delni]a
diaconului (sau `n lipsa lui, paracliserului), [i mergând dup\ aceea
`naintea Sfintei Mese, fac dou\ `nchin\ciuni, zicând:
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Dumnezeule, cur\]e[te-m\ pe mine p\c\tosul [i
m\ miluie[te.

Dup\ aceea preotul s\rut\ Sfântul Antimis, Sfânta Cruce [i
Sfânta Mas\, iar diaconul numai col]ul Sfintei Mese; mai fac, apoi,
o `nchin\ciune, se `ntorc c\tre credincio[i [i, plec=ndu-se, `[i cer
iertare, spun=nd: ierta]i-m\ [i Dumnezeu s\ v\ ierte [i s\ v\ bine-
cuvinteze (preotul binecuvinteaz\ pe credincio[i dintre Sfintele U[i,
iar la slujba `n sobor binecuvinteaz\ numai protosul, iar dac\ este
arhiereu, numai acesta). Merg dup\ aceea la proscomidiar [i,
`nchinându-se de trei ori, zic: Dumnezeule, cur\]e[te-m\ pe mine
p\c\tosul... Apoi diaconul zice c\tre preot: Ridic\, p\rinte. {i
preotul luând acoper\m=ntul cel mare `l pune pe umerii dia-
conului, zicând: Ridica]i mâinile voastre la cele sfinte [i bine-
cuvânta]i pe Domnul. Dup\ aceasta, luând Sfântul Disc, `l d\
diaconului, care `l ]ine `n dreptul frun]ii cu toat\ grija [i evlavia.
Preotul ia Sfântul Potir [i ies amândoi pe u[a dinspre miaz\noapte,
diaconul mai `ntâi [i dup\ el preotul, purtându-se `naintea lor dou\
sfe[nice sau lumânarea aprins\ [i c\delni]a [i a[a ies `n mijlocul
bisericii, f\când VOHODUL sau Ie[irea cu Cinstitele Daruri.

Dac\ sunt doi diaconi, preotul pune mai `ntâi pe umerii primului
diacon acoper\m=ntul mare, dându-i apoi c\delni]a celui de-al
doilea ca s\ mearg\ `naintea primului diacon. Iar de sluje[te numai
preotul, face el singur Vohodul, având acoper\m=ntul mare pe
umeri, Sf=ntul Potir ̀ n mâna dreapt\ [i Sf=ntul Disc ̀ n mâna stâng\.

Când sunt mai mul]i preo]i [i diaconi, dup\ ce s-a `nchinat cel
dintâi dintre preo]i, cu diaconii, [i s-au plecat c\tre credincio[i, vin
apoi [i ceilal]i preo]i, doi câte doi, `ncepând de la cei cu rang mai
mare, ̀ nchinându-se, dup\ rânduial\. Protosul trece la proscomidiar
[i d\ Sf=ntul Disc diaconului, iar el ia Sf=ntul Potir ̀ n m=na dreapt\.
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Ceilal]i preo]i, având `n mâna dreapt\ fiecare câte o cruce, iar
preotul care a f\cut Proscomidia, copia [i linguri]a, fac Vohodul,
mergând unul dup\ altul `n urma protosului, cel cu rang mai mic
fiind la urm\. Iar când au ajuns `n mijlocul bisericii, stau cu fa]a
spre credincio[i unul `n dreapta celuilalt, `n rând cu `ntâiul dintre
`mpreun\-slujitori, sau se a[az\ `n dreapta [i st=nga protosului `n
ordinea invers\ cum au stat `n Sf=ntul Altar (cei din dreapta, `n
st=nga protosului, [i invers). Când nu sunt diaconi, atât Sfântul
Disc cât [i Sfântul Potir se iau de `ntâiul dintre `mpreun\-slujitori,
iar ceilal]i merg dup\ dânsul, pân\ la cel din urm\, purtând `n mâini
câte o cruce, iar ultimul copia [i linguri]a; ajungând `n mijloc, se
a[az\ cum s-a ar\tat mai sus.

Ie[ind, deci, din Sfântul Altar, `ntâiul dintre diaconi zice cu
glas mare:

Pe voi pe to]i, dreptm\ritorilor cre[tini, s\ v\ po-
meneasc\ Domnul Dumnezeu `ntru `mp\r\]ia Sa,
totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

{i terminând, când a ajuns `n mijlocul bisericii cu fa]a spre
credincio[i, ̀ ntâiul dintre diaconi se ̀ ntoarce ̀ n altar printre Sfintele
U[i, [i stând `n partea dreapt\ a Sfintei Mese, a[teapt\ s\ intre
preotul cu Sfântul Potir. Diaconul al doilea, mergând `naintea celui
dintâi pân\ la Sfintele U[i, se opre[te lâng\ icoana Maicii Domnului,
iar când vine preotul cu Sfântul Potir, c\de[te de asemenea `naintea
lui, pân\ c=nd preotul intr\ printre Sfintele U[i, diaconul intrând [i
el, dup\ aceea, `n Sfântul Altar prin u[a dinspre miaz\noapte.
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Dac\ va sluji numai un preot, zice singur toate cele ce urmeaz\,
iar de vor sluji mai mul]i, le rostesc pe rând:

Pe Prea Fericitul P\rintele nostru (N), Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, [pe (~nalt-) Prea Sfin]itul
(Arhi-) Episcopul ([i Mitropolitul) nostru (N)], s\-l
pomeneasc\ Domnul Dumnezeu `ntru `mp\r\]ia Sa.

Pe poporul rom=n cel dreptcredincios de pretu-
tindeni, pe oc=rmuitorii ]\rii noastre, pe mai-marii ora-
[elor [i ai satelor [i pe o[tirea cea iubitoare de Hristos,
s\-i pomeneasc\ Domnul Dumnezeu ̀ ntru ̀ mp\r\]ia Sa*.

Pe fra]ii no[tri: preo]i, ieromonahi, ierodiaconi,
diaconi, monahi [i monahii [i pe to]i cei din clerul
bisericesc [i cinul monahal s\-i pomeneasc\ Domnul
Dumnezeu `ntru `mp\r\]ia Sa.

Pe adormi]ii `ntru fericire, patriarhi ai Bisericii
Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian [i Iustin,
[i pe to]i mitropoli]ii Moldovei [i Bucovinei adormi]i
`ntru Domnul s\-i pomeneasc\ Domnul Dumnezeu
`ntru `mp\r\]ia Sa.

Pe ferici]ii [i pururea pomeni]ii ctitori ai sfân-
tului loca[ului acestuia [i pe al]i ctitori, miluitori [i
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f\c\tori de bine, s\-i pomeneasc\ Domnul Dum-
nezeu `ntru `mp\r\]ia Sa.

Pe eroii rom=ni, jertfi]i pretutindeni pentru
ap\rarea patriei, `ntregirea neamului [i slava
sfintei noastre Biserici, s\-i pomeneasc\ Domnul
Dumnezeu `ntru `mp\r\]ia Sa.

Pe cei care au adus aceste cinstite daruri [i pe cei
pentru care s-au adus, vii [i adormi]i, s\-i pome-
neasc\ Domnul Dumnezeu `ntru `mp\r\]ia Sa.

Pe to]i cei adormi]i dintre neamurile noastre,
str\mo[i, mo[i, p\rin]i, fra]i, surori, fii [i fiice, so]i
[i so]ii, [i [i pe to]i cei dintr-o rudenie cu noi, pe
fiecare dup\ numele s\u, s\-i pomeneasc\ Domnul
Dumnezeu `ntru `mp\r\]ia Sa.

(Nu se citesc pomelnice [i nu se ating capetele credincio[ilor

cu Sf=ntul Potir).

Apoi `ntâiul dintre `mpreun\-slujitori zice, f\când semnul

Sfintei Cruci cu Sf=ntul Potir spre credincio[i:

{i pe voi pe to]i, dreptm\ritorilor cre[tini, s\ v\
pomeneasc\ Domnul Dumnezeu `ntru `mp\r\]ia
Sa, totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.
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Apoi se continu\ cântarea heruvimic\: 

Ca pe ~mp\ratul tuturor, s\ primim pe Cel `nconjurat `n
chip nev\zut de cetele `ngere[ti. Aliluia, aliluia, aliluia.

Se `ntorc apoi `n Altar printre Sfintele U[i, `n ordinea `n care
au ie[it, iar când intr\ preotul cu Sfântul Potir, `ntâiul dintre
diaconi zice c\tre dânsul:

Preo]ia ta s\ o pomeneasc\ Domnul Dumnezeu
`ntru `mp\r\]ia Sa.

Iar preotul zice c\tre diacon:

Diaconia ta s\ o pomeneasc\ Domnul Dumnezeu
`ntru `mp\r\]ia Sa, totdeauna, acum [i pururea [i
`n vecii vecilor.

Diaconul r\spunde: Amin.

{i pune Sfântul Potir pe Sf=ntul Antimis de pe Sfânta Mas\.
Asemenea luând [i Sfântul Disc, de la diacon, `l a[az\ lâng\
Sfântul Potir, `ntocmai  ca la proscomidiar, zicând:

Iosif cel cu bun chip de pe lemn luând preacuratul
T\u trup, cu giulgiu curat `nf\[urându-L [i cu mi-
resme, `n mormânt nou `ngropându-L, L-a pus.

~n mormânt cu trupul, `n iad cu sufletul ca un
Dumnezeu, `n rai cu tâlharul [i pe scaun `mpreun\ cu
Tat\l [i cu Duhul ai fost, Hristoase, pe toate umplându-le,
Tu, Cel ce e[ti necuprins.
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Ca purt\tor de via]\ [i mai `nfrumuse]at decât
raiul cu adev\rat [i decât toat\ c\mara `mp\r\teasc\
mai luminat s-a ar\tat, Hristoase, mormântul T\u,
izvorul `nvierii noastre.

Se `nchid Sfintele U[i [i se las\ dvera, apoi, preotul, luând
acoper\mintele de pe Sfântul Disc [i de pe Sfântul Potir, le pune
de o parte pe Sfânta Mas\. Luând dup\ aceasta acoper\m=ntul
mare de pe umerii diaconului acoper\ cu el Cinstitele Daruri [i
luând c\delni]a le t\mâiaz\ de trei ori, zicând:

F\ bine, Doamne, `ntru bun\voirea Ta, Sionului,
[i s\ se zideasc\ zidurile Ierusalimului (de 3 ori).

Iar diaconul zice:

Atunci vei binevoi jertfa drept\]ii, prinosul [i
arderile de tot, atunci vor pune pe altarul T\u vi]ei.

Preotul, dând apoi c\delni]a [i plecându-[i capul, zice c\tre
diacon:

Pomene[te-m\, frate [i `mpreun\-slujitorule.

{i diaconul zice c\tre dânsul:

Preo]ia ta s\ o pomeneasc\ Domnul Dumnezeu
`ntru `mp\r\]ia Sa.

Apoi [i diaconul, plecându-[i capul [i ]inând orarul cu trei
degete ale mâinii drepte, zice c\tre preot:

Roag\-te pentru mine, p\rinte.
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Preotul:

Duhul Sfânt s\ vin\ peste tine [i puterea Celui
prea`nalt s\ te umbreasc\.

Diaconul:

Acela[i Duh s\ lucreze `mpreun\ cu noi `n toate
zilele vie]ii  noastre. Pomene[te-m\, p\rinte.

Preotul, binecuvântându-l pe cap, zice:

S\ te pomeneasc\ Domnul Dumnezeu `ntru `mp\-
r\]ia Sa, totdeauna, acum [i pururea [i ̀ n vecii vecilor.

Diaconul r\spunde: Amin.

{i s\rutând dreapta preotului, iese pe u[a dinspre miaz\noapte
`n mijlocul bisericii [i zice:

S\ plinim rug\ciunea noastr\ Domnului.

Poporul: Doamne miluie[te.

Diaconul: 

Pentru Cinstitele Daruri care sunt puse `nainte,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru sfânt\ biserica aceasta [i pentru cei care
cu credin]\, cu evlavie [i cu fric\ de Dumnezeu
intr\  [i se roag\ `ntr-`nsa, Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru ca s\ fim izb\vi]i de tot necazul, mânia,
primejdia [i nevoia, Domnului s\ ne rug\m.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te,
Dumnezeule, cu harul T\u.

Dup\ a[ezarea Cinstitelor Daruri pe Sfânta Mas\, `n timp ce
diaconul `[i urmeaz\ ectenia, preotul zice `n tain\

Rug\ciunea punerii `nainte

Doamne, Dumnezeule, Atot]iitorule, Cel
Care e[ti singur Sfânt, Care prime[ti jertf\

de laud\ de la cei care Te cheam\ cu toat\ inima,
prime[te [i rug\ciunea noastr\ a p\c\to[ilor [i o du
la sfântul T\u jertfelnic; f\-ne vrednici a-}i aduce
daruri [i jertfe duhovnice[ti, pentru p\catele noastre
[i pentru cele din ne[tiin]\ ale poporului. {i ne
`nvrednice[te s\ afl\m har `naintea Ta, ca s\ fie bine-
primit\ jertfa noastr\ [i s\ se s\l\[luiasc\ Duhul cel
bun al harului T\u peste noi, peste aceste Daruri
puse `nainte [i peste tot poporul T\u.

Iar diaconul continu\ ectenia:

Ziua toat\ des\vâr[it\, sfânt\, `n pace [i f\r\ de
p\cat, de la Domnul s\ cerem.
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Poporul: D\ Doamne.

~nger de pace, credincios `ndrept\tor, p\zitor al
sufletelor [i al trupurilor noastre, de la Domnul s\ cerem.

Mil\ [i iertare de p\catele [i de gre[elile noastre,
de la Domnul s\ cerem.

Cele bune [i de folos sufletelor noastre [i pace
lumii, de la Domnul s\ cerem.

Cealalt\ vreme a vie]ii noastre `n pace [i `ntru
poc\in]\ a o s\vâr[i, de la Domnul s\ cerem.

Sfâr[it cre[tinesc vie]ii noastre, f\r\ durere,
ne`nfruntat, `n pace [i r\spuns bun la `nfrico[\toarea
judecat\ a lui Hristos, s\ cerem.

Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, m\rita
st\pâna noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i puru-
rea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii pomenindu-o.

Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\
lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

Poporul: }ie, Doamne.

Preotul, ecfonisul:

Cu `ndur\rile Unuia-N\scut Fiului T\u, cu Care
e[ti binecuvântat, `mpreun\ cu Preasfântul [i bunul
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[i de via]\ f\c\torul T\u Duh, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul (cu fa]a spre credincio[i, binecuvântându-i): 

Pace tuturor.

Poporul: {i duhului t\u.

Diaconul:

S\ ne iubim unii pe al]ii, ca `ntr-un gând s\
m\rturisim.

Poporul: Pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sfântul Duh, 
Treimea cea de o fiin]\ [i nedesp\r]it\.

~n vremea aceasta, preotul, `nchinându-se de trei ori, zice, `n
tain\, de fiecare dat\:

Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea. Domnul
este `nt\rirea mea [i sc\parea mea [i izb\vitorul
meu (aceasta o poate cânta clerul din altar sau corul).

S\rut\ apoi Cinstitele Daruri, a[a cum sunt acoperite: `ntâi
Sfântul Disc, apoi Sfântul Potir [i marginea Sfintei Mese, iar
diaconul, la locul unde st\, se `nchin\ [i s\rut\ Sf=nta Cruce de pe
orarul s\u. De vor sluji mai mul]i preo]i, cel dintâi dintre preo]ii
`mpreun\-slujitori, dup\ ce a s\rutat Cinstitele Daruri, trece mai la
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o parte spre miaz\zi. {i venind al doilea, prin partea de miaz\-
noapte a Sfintei Mese, se `nchin\ [i s\rut\ [i el Cinstitele Daruri,
[i mergând la cel dintâi, acesta zice c\tre dânsul:

Hristos `n mijlocul nostru, iar cel de al doilea r\spunde: Este
[i va fi. Se s\rut\ unul pe altul pe umeri, `ncheind cel dintâi:
Totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin. {i trecând
la dreapta celui mai mare a[teapt\ `mpreun\ pân\ ce s\rut\ [i
ceilal]i Cinstitele Daruri dup\ care vin, pentru s\rutare, la cei
dinaintea lor, cum s-a ar\tat. Iar dac\ sunt mai mul]i diaconi, ei
nu s\rut\ Cinstitele Daruri, ci fiecare Sfânta Cruce de pe orarul
s\u [i apoi unul pe altul, pe umeri, rostind acelea[i cuvinte ca [i
preo]ii. Dup\ ce la stran\ se termin\ cântarea: Pe Tat\l..., diaconul,
care roste[te ectenia, din mijlocul bisericii, zice cu glas mare:

U[ile, u[ile, cu `n]elepciune s\ lu\m aminte!

Se ridic\ perdeaua Sfintelor U[i, iar preotul, ridicând aco-
per\m=ntul mare deasupra Cinstitelor Daruri [i cl\tinându-l
singur, ori cu ceilal]i preo]i `mpreun\-slujitori zice, `mpreun\ cu
to]i credincio[ii, Simbolul Credin]ei:

Cred `ntru unul Dumnezeu, Tat\l Atot]iito-
rul, F\c\torul cerului [i al p\mântului, al

tuturor celor v\zute [i nev\zute.
{i `ntru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumne-

zeu, Unul-N\scut, Care din Tat\l S-a n\scut mai
`nainte de to]i vecii. Lumin\ din Lumin\, Dumnezeu
adev\rat din Dumnezeu adev\rat, n\scut iar nu f\cut,
Cel de o fiin]\ cu Tat\l, prin Care toate s-au f\cut;
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Care pentru noi oamenii [i pentru a noastr\ mân-
tuire S-a pogorât din ceruri [i S-a `ntrupat de la
Duhul Sfânt [i din Fecioara Maria  [i S-a f\cut om;

{i S-a r\stignit pentru noi `n zilele lui Pilat din
Pont [i a p\timit [i S-a `ngropat;

{i a `nviat a treia zi, dup\ Scripturi; (ajungând aici,
preotul `nceteaz\ cl\tinarea acoper\m=ntului mare, `l s\rut\ [i
`mp\turindu-l `l a[az\ pe Sfânta Mas\. Dac\ slujesc mai mul]i
preo]i, protosul `l d\ spre s\rutare tuturor).

{i S-a `n\l]at la ceruri [i [ade de-a dreapta
Tat\lui;

{i iar\[i va s\ vin\ cu slav\ s\ judece viii [i
mor]ii, a C\rui `mp\r\]ie nu va avea sfâr[it.

{i `ntru Duhul Sfânt, Domnul de via]\ F\c\torul,
Care din Tat\l purcede, Cel Care `mpreun\ cu Tat\l
[i cu Fiul este ̀ nchinat [i sl\vit, Care a gr\it prin prooroci.

~ntru una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostoleasc\
Biseric\;

M\rturisesc un botez spre iertarea p\catelor;
A[tept `nvierea mor]ilor;
{i via]a veacului ce va s\ fie. Amin.

Apoi diaconul zice:

S\ st\m bine, s\ st\m cu fric\, s\ lu\m aminte,
Sfânta Jertf\ cu pace a o aduce.
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Poporul: Dar de pace, jertf\ de laud\.

Iar diaconul, `nchinându-se, intr\ `n Sfântul Altar [i luând
ripida sau un acoper\mânt, ap\r\ cu evlavie Cinstitele Daruri.
Se deschid Sfintele U[i, iar preotul, luând `n mân\ o cruce de pe
Sfânta Mas\, se `ntoarce cu fa]a c\tre credincio[i [i zice dintre
Sfintele U[i:

Harul Domnului nostru Iisus Hristos [i dragos-
tea lui Dumnezeu Tat\l [i `mp\rt\[irea Sfântului
Duh, s\ fie cu voi cu to]i (binecuv=nt=ndu-i cu Sf=nta

Cruce).

Poporul: {i cu duhul t\u.

Preotul, `n\l]ând Sfânta Cruce, zice tot cu fa]a spre credincio[i:

Sus s\ avem inimile.

Poporul: Avem c\tre Domnul.

Preotul, `ntorcându-se cu fa]a spre r\s\rit [i plecându-se spre
icoana Mântuitorului, zice:

S\ mul]umim Domnului.

Intr\ apoi ̀ n Sfântul Altar [i se ̀ nchid Sfintele U[i [i perdeaua.

Poporul: Cu vrednicie [i cu dreptate este a ne `nchina Tat\lui [i
Fiului [i Sfântului Duh, Treimei Celei de o fiin]\ [i nedesp\r]ite.

LITURGHIERUL PASTORAL

188

C M

Y K

C M

Y K



Iar `n timpul c=nt\rii, preotul se roag\ `n tain\:

Cu vrednicie [i cu dreptate este a-}i cânta
}ie, pe Tine a Te binecuvânta, pe Tine a Te

l\uda, }ie a-}i mul]umi, }ie a ne `nchina, `n tot locul
st\pânirii Tale; c\ci Tu e[ti Dumnezeu negr\it [i
necuprins cu gândul, nev\zut, neajuns, pururea
fiind [i acela[i fiind: Tu [i Unul-N\scut Fiul T\u [i
Duhul T\u cel Sfânt. Tu din nefiin]\ la fiin]\ ne-ai
adus, [i c\zând noi, iar\[i ne-ai ridicat [i nu Te-ai
dep\rtat, toate f\cându-le, pân\ ce ne-ai suit la cer [i
ne-ai d\ruit `mp\r\]ia Ta ce va s\ fie. Pentru toate
acestea mul]umim }ie [i Unuia-N\scut Fiului T\u [i
Duhului T\u celui Sfânt, pentru toate pe care le [tim
[i pe care nu le [tim; pentru binefacerile Tale cele
ar\tate [i cele near\tate, ce ni s-au f\cut. Mul]umim
}ie [i pentru Liturghia aceasta, pe care ai binevoit a
o primi din mâinile noastre, de[i stau ̀ naintea Ta mii
de arhangheli [i zeci de mii de `ngeri, heruvimii cei
cu ochi mul]i [i serafimii cei cu câte [ase aripi, care
se `nal]\ zburând...

Diaconul, sau dac\ nu este diacon, preotul, luând Sfânta
Stelu]\ de pe Sfântul Disc, face cu ea semnul crucii deasupra
acestuia, lovind u[or cu ea `n cele patru p\r]i ale Sfântului Disc,
când preotul zice cu glas tare ecfonisul:
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Cântarea de biruin]\ cântând, strigând, glas
`n\l]ând [i gr\ind:

(S\rutând apoi Sfânta Stelu]\ o pune pe Sfântul Antimis, `n
partea de sus. Dac\ sluje[te preotul singur, el ridic\ stelu]a [i
zice ecfonisul. Dac\ slujesc numai preo]i, f\r\ diacon, stelu]a o
ridic\ protosul, o s\rut\ numai el, iar ecfonisul se roste[te de
c\tre preotul de r=nd).

Poporul: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot! Plin este cerul
[i p\mântul de m\rirea Ta. Osana `ntru cei de sus. Binecuvântat
este Cel ce vine `ntru numele Domnului. Osana `ntru cei de sus!

~n aceast\ vreme, diaconul, stând `n dreapta, cu toat\ luarea-
aminte [i cu fric\, ap\r\ ̀ nceti[or cu ripida sau cu un acoper\mânt,
pe deasupra Cinstitelor Daruri, ca s\ nu cad\ din aer ceva `n ele.

Preotul se roag\ mai departe `n tain\:

...Cu aceste fericite Puteri [i noi, Iubitorule de
oameni, St\pâne, strig\m [i gr\im: Sfânt e[ti [i
Preasfânt, Tu [i Unul-N\scut Fiul T\u [i Duhul T\u cel
Sfânt. Sfânt e[ti [i Preasfânt [i slava Ta este plin\ de
m\re]ie. C\ci Tu ai iubit lumea Ta atât de mult `ncât
pe Unul-N\scut Fiul T\u L-ai dat, ca tot cel care crede
`ntr-~nsul s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\. {i Acesta
venind [i toat\ rânduiala cea pentru noi plinind, `n
noaptea `n care a fost vândut - [i mai degrab\ El pe
Sine ~nsu[i S’a dat pentru via]a lumii -, luând pâinea
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cu sfintele [i preacuratele [i neprih\nitele Sale mâini,
mul]umind [i binecuvântând, sfin]ind [i frângând, a
dat Sfin]ilor S\i Ucenici [i Apostoli, zicând:

Diaconul, ]inând orarul cu trei degete de la mâna dreapt\,
arat\ spre Sfântul Disc, `n timp ce preotul, ar\tând cu dreapta
spre Sfântul Agne], zice cu glas tare ecfonisul:

Lua]i, mânca]i, acesta este Trupul Meu, Cel ce se
frânge pentru voi spre iertarea p\catelor. (Apoi se

`nchin\, `mpreun\ cu diaconul, plec=ndu-se p=n\ la p\m=nt).

Poporul: Amin.

Preotul zice `ncet:

Asemenea [i potirul dup\ cin\ zicând:
Iar diaconul arat\ de asemenea cu orarul spre Sfântul Potir, `n

timp ce preotul, ar\tând cu dreapta spre Sfântul Potir, zice cu glas
tare ecfonisul:

Be]i dintru acesta to]i, acesta este Sângele Meu,
al Legii celei noi, Cel ce pentru voi [i pentru mul]i
se vars\, spre iertarea p\catelor. (Apoi se `nchin\,
`mpreun\ cu diaconul, plec=ndu-se p=n\ la p\m=nt).

Poporul: Amin.

Preotul zice `ncet:

Aducându-ne aminte, a[adar, de aceast\ porunc\
mântuitoare [i de toate cele ce s-au f\cut pentru noi:
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de cruce, de groap\, de `nvierea cea de a treia zi, de
`n\l]area la ceruri, de [ederea cea de-a dreapta, [i de
cea de a doua [i sl\vit\ venire.

Apoi, cu glas tare:

Ale Tale dintru ale Tale, }ie }i-aducem de toate
[i pentru toate.

Când zice preotul aceasta, pune mâinile `n chipul crucii
(mâna dreapt\ peste cea stâng\, cu palmele `n sus), apuc\
piciorul Sfântului Disc cu mâna dreapt\, iar Sfântul Potir cu cea
stâng\ [i `n\l]ându-le pu]in, le mi[c\ `n semnul crucii deasupra
Sfântului Antimis, la ...}ie }i-aducem... C=nd este arhiereu,
ridicarea Sfântului Disc [i a Sfântului Potir o face arhiereul.

Poporul: Pe Tine Te l\ud\m, pe Tine Te binecuv=nt\m, }ie ~]i
mul]umim, Doamne, [i ne rug\m }ie, Dumnezeului nostru.

~n timpul acestei cânt\ri diaconul vine aproape de preot [i se
`nchin\ amândoi de trei ori `naintea Sfintei Mese, zicând `ncet:

Dumnezeule, cur\]e[te-m\ pe mine p\c\tosul [i
m\ miluie[te.

Apoi preotul zice `ncet, cu mâinile ridicate, 
troparul Ceasului al treilea:

Doamne, Cel ce pe Preasfântul T\u Duh `n
ceasul al treilea L-ai trimis Apostolilor T\i, pe
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Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L `nnoie[te
nou\, celor ce ne rug\m }ie.

Diaconul, Stih 1: 

Inim\ curat\ zide[te `ntru mine, Dumnezeule, [i
duh drept `nnoie[te `ntru cele dinl\untru ale mele.

{i `nchin=ndu-se, preotul zice iar\[i, cu mâinile ridicate:

Doamne, Cel care ai trimis pe Preasfântul T\u Duh...

Diaconul, Stih 2:  

Nu m\ lep\da de la fa]a Ta [i Duhul T\u Cel
Sfânt nu-L lua de la mine.

{i iar\[i preotul, ca mai `nainte:

Doamne, Cel care ai trimis pe Preasfântul T\u
Duh...

Diaconul:

Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh. {i acum
[i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Apoi preotul se roag\ `n tain\:

~nc\ aducem }ie aceast\ slujb\ duhovniceasc\ [i
f\r\ de sânge, [i Te chem\m, Te rug\m [i cu umilin]\
la Tine c\dem: Trimite Duhul T\u Cel Sfânt peste
noi [i peste aceste Daruri, care sunt puse `nainte.
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Apoi diaconul, plecându-[i capul [i ar\tând cu orarul spre
Sf=ntul Agne], zice `ncet:

Binecuvinteaz\, p\rinte, sfânta pâine.

Iar preotul, stând drept, binecuvinteaz\ peste Sfântul Agne],
zicând `ncet:

{i f\, adic\, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului
T\u.

Diaconul: Amin. 

Apoi, ar\tând spre Sfântul Potir, zice:

Binecuvinteaz\, p\rinte, Sfântul Potir. 

Preotul, binecuvântând Sfântul Potir, zice `ncet:

Iar ceea ce este `n potirul acesta, Cinstit Sângele
Hristosului T\u.

Diaconul: Amin. 

{i ar\tând cu orarul spre amândou\ Sfintele, zice:

Binecuvinteaz\-le, p\rinte, pe amândou\.

Iar preotul, binecuvântând amândou\ Sfintele, zice:

Pref\cându-le cu Duhul T\u cel Sfânt.

Diaconul: Amin, Amin, Amin.
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Partea diaconului de la sfin]irea Sfintelor n-o zice preotul
când sluje[te singur. (Se cuvine a [ti c\, de sunt mai mul]i preo]i
`mpreun\-slujitori, sfin]irea dumnezeie[tilor Daruri o face numai
protosul, care roste[te `n auz toate formulele, iar ceilal]i preo]i
`ngenunchind, rostesc `n tain\ rug\ciunile, odat\ cu protosul).

~ngenunchiaz\ amândoi [i dup\ aceasta diaconul, plecându-[i
capul c\tre preot, zice:

Pomene[te-m\, p\rinte, pe mine p\c\tosul.

Preotul:

S\ te pomeneasc\ Domnul Dumnezeu `ntru `m-
p\r\]ia Sa, totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii
vecilor.

Diaconul: Amin.

{i, lu=nd ripida sau un acoper\mânt, ap\r\ Sfintele Taine ca
[i mai `nainte, iar de este numai preotul, acoper\ Sfântul Potir
cu un acoper\mânt mic, `ntocmit.

Preotul se roag\ apoi, `n tain\:

Pentru ca s\ fie celor care se vor `mp\rt\[i,
spre trezirea sufletului, spre iertarea p\catelor,

spre `mp\rt\[irea cu Sfântul T\u Duh, spre pli-
nirea `mp\r\]iei cerurilor, spre `ndr\znirea cea
c\tre Tine, iar nu spre judecat\ sau spre osând\.
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~nc\ aducem }ie aceast\ slujb\ duhovniceasc\
pentru cei adormi]i `ntru credin]\: str\mo[i, p\rin]i,
patriarhi, prooroci, apostoli, propov\duitori, evan-
gheli[ti, mucenici, m\rturisitori, pustnici [i pentru
tot sufletul cel drept, care s-a s\vâr[it `ntru credin]\.

Preotul [i diaconul stau ̀ n genunchi c\ut=nd spre dumnezeiescul
Trup [i S=nge al Domnului. Termin=ndu-se la stran\ imnul:

Pe Tine Te l\ud\m...

Preotul, ridic=nd perdeaua, apoi, t\m=ind Sfintele Taine de
trei ori, zice cu glas mare:

Mai ales pentru Preasfânta, curata, preabinecu-
vântata, m\rita St\pâna noastr\, de Dumnezeu
N\sc\toarea [i pururea Fecioara Maria*. 

Preotul d\ apoi c\delni]a diaconului, iar acesta t\mâiaz\ mai
`ntâi Sfânta Mas\ `mprejur, proscomidiarul unde pomene[te
pomelnicul bisericii pentru cei adormi]i, apoi scaunul cel de sus,
Altarul, pe preot [i pe cei din Altar. Iar dac\ nu este diacon,
preotul c\de[te numai `n fa]a Sfintei Mese. ~n acest timp la stran\
se cânt\ Axionul:

Cuvine-se cu adev\rat...
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Iar preotul, stând `n fa]a Sfintei Mese, se roag\ `n tain\:

Pentru Sfântul Ioan Proorocul, ~naintemerg\-
torul [i Botez\torul, pentru Sfin]ii m\ri]ii [i `ntru
tot l\uda]ii Apostoli, pentru Sfântul (N), a c\rui
pomenire o s\vâr[im, [i pentru to]i sfin]ii T\i; cu
ale c\ror rug\ciuni, cerceteaz\-ne, Dumnezeule. {i
pomene[te pe to]i cei adormi]i `ntru n\dejdea
`nvierii [i a vie]ii celei de veci [i-i odihne[te pe
dân[ii, Dumnezeul nostru, acolo unde str\luce[te
lumina fe]ei Tale.

~nc\ Te rug\m: Pomene[te, Doamne, pe to]i epis-
copii ortodoc[i, care drept `nva]\ cuvântul ade-
v\rului T\u, toat\ preo]imea, cea `ntru Hristos dia-
conime [i tot cinul preo]esc [i monahicesc.

~nc\ aducem }ie aceast\ slujb\ duhovniceasc\
pentru toat\ lumea, pentru sfânta soborniceasc\ [i
apostoleasc\ Biseric\; pentru cei care `n cur\]ie [i
`n via]\ cinstit\ vie]uiesc, pentru binecredinciosul
popor rom=n de pretutindeni, pentru oc=rmuitorii
]\rii noastre, pentru mai-marii ora[elor [i ai satelor
[i pentru iubitoarea de Hristos o[tire. D\-le, Doamne,
pa[nic\ ocârmuire, ca [i noi, `ntru lini[tea lor, via]\
pa[nic\ [i netulburat\ s\ tr\im, `n toat\ cucernicia
[i cur\]ia.
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Dup\ aceste rug\ciuni, de este timp, preotul cite[te `ncet
pomelnicele viilor [i mor]ilor, ce s-au adus dup\ ie[irea cu
Cinstitele Daruri. Pentru cei vii zice:

Pentru mântuirea [i iertarea p\catelor robilor
lui Dumnezeu (N).

Iar pentru cei mor]i zice:

Pentru iertarea p\catelor [i odihna sufletelor
adormi]ilor robilor lui Dumnezeu (N), ̀ n loc luminat,
de unde a fugit toat\ durerea, `ntristarea [i suspi-
narea; odihne[te-i, Dumnezeul nostru, [i-i s\l\[luie[te
pe dân[ii unde str\luce[te lumina fe]ei Tale.

{i mai `nainte de a se sfâr[i cântarea Axionului la stran\,
luând preotul vasul cu anafur\ de la diacon, sau de la paracliser,
[i atingându-l de Sfântul Disc [i de Sfântul Potir, zice:

RUG|CIUNEA ANAFOREI

Binecuv=ntat\ este anafora sfin]ilor T\i,
Doamne, totdeauna, acum [i pururea [i `n

vecii vecilor. Amin.

Se cuvine a [ti c\: anafora se taie de regul\ din prescura din
care s-a scos Sfântul Agne]. Dac\ sunt credincio[i mul]i [i nu
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ajunge numai o prescur\, se poate t\ia [i prescura a doua, din
care s-a scos p\rticica `ntru cinstea [i pomenirea Preasfintei
N\sc\toare de Dumnezeu. Drept aceea, aceste dou\ prescuri se
cuvine s\ fie `ntregi [i mai mari, iar nu numai pece]i, chibzuind
astfel preotul ca s\ ajung\ pentru anafor\. La nevoie, se poate
t\ia [i din p=ine obi[nuit\.

Preotul merge apoi la sp\l\tor [i `[i spal\ mâinile. Asemenea
face [i diaconul. Iar dup\ cântarea Axionului, preotul zice:

~ntâi pomene[te, Doamne, pe Prea Fericitul
P\rintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, pe [(~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-) Epis-
copul ([i Mitropolitul) nostru (N)], pe care-l d\ru-
ie[te sfintelor Tale biserici `n pace, `ntreg, cinstit,
s\n\tos, `ndelungat `n zile, drept `nv\]ând cuvântul
adev\rului T\u.

Poporul cânt\: Pe to]i [i pe toate.

Diaconul pomene[te `ncet la proscomidiar pomelnicul
bisericii pentru cei vii. Iar preotul se roag\ `n tain\:

Adu-}i aminte, Doamne, de ora[ul (sau: de satul,
sau: de m\n\stirea aceasta, sau: de sfânt loca[ul)

acesta, `n care vie]uim [i de toate ora[ele [i satele [i de
cei care cu credin]\ locuiesc `ntr-`nsele. Adu-}i aminte,
Doamne, de cei care c\l\toresc pe ape, pe uscat [i prin
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aer, de cei bolnavi, de cei care p\timesc, de cei
robi]i [i de mântuirea lor. Adu-}i aminte, Doamne,
de cei care aduc daruri [i fac bine `n sfintele Tale
biserici, [i `[i aduc aminte de cei s\raci; [i trimite
peste noi to]i milele Tale.

Ecfonisul (cu glas tare);

{i ne d\, cu o gur\ [i cu o inim\, a sl\vi [i a cânta
preacinstitul [i de mare cuviin]\ numele T\u, al
Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

Când preotul zice acest ecfonis, diaconul vine `n st=nga lui
[i, plecându-[i capul, preotul `l binecuvinteaz\ pe cre[tet, dup\
care diaconul iese pe u[a dinspre miaz\noapte, mergând `n
mijlocul bisericii pentru rostirea ecteniei.

Poporul: Amin.

Preotul se `ntoarce c\tre credincio[i [i, binecuvântându-i cu
mâna din dreptul Sfintelor U[i, zice ecfonisul:

{i s\ fie milele marelui Dumnezeu [i Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos cu voi cu to]i.

Poporul: {i cu duhul t\u.

Dup\ aceasta se las\ perdeaua, iar diaconul, aflându-se la
locul obi[nuit, zice (iar dac\ nu este diacon, zice preotul din
Sfântul Altar):
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Pe to]i sfin]ii pomenindu-i, iar\ [i iar\ cu pace,
Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Pentru Cinstitele Daruri care s-au adus [i s-au
sfin]it, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul
nostru, Cel care le-a primit pe Dânsele `n sfântul,
cel mai presus de ceruri [i duhovnicescul S\u jert-
felnic, `ntru miros de bun\ mireasm\ duhovni-
ceasc\, s\ ne trimit\ nou\ dumnezeiescul har [i
darul Sfântului Duh, s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul, mâ-
nia, primejdia [i nevoia, Domnului s\ ne rug\m.

~n timp ce diaconul roste[te ectenia, preotul se roag\ `n tain\:

}ie, St\pâne, Iubitorule de oameni, ~]i `ncredin-
]\m toat\ via]a [i n\dejdea noastr\ [i cerem [i

ne rug\m [i cu umilin]\ c\dem `naintea Ta: ~nvred-
nice[te-ne s\ ne ̀ mp\rt\[im cu cuget curat, cu cere[tile
[i `nfrico[\toarele Tale Taine ale acestei sfinte [i du-
hovnice[ti mese, spre l\sarea p\catelor, spre iertarea
gre[elilor, spre `mp\rt\[irea cu Sfântul Duh, spre
mo[tenirea `mp\r\]iei cerurilor, spre `ndr\znirea cea
c\tre Tine, iar nu spre judecat\, sau spre osând\.
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Diaconul sau preotul:

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te  Dum-
nezeule, cu harul T\u.

Ziua toat\ des\vâr[it\, sfânt\, `n pace [i f\r\ de
p\cat, de la Domnul s\ cerem.

Poporul: D\ Doamne.

~nger de pace, credincios `ndrept\tor, p\zitor al
sufletelor [i al trupurilor noastre, de la Domnul s\ cerem.

Mil\ [i iertare de p\catele [i de gre[elile noastre,
de la Domnul s\ cerem.

Cele bune [i de folos sufletelor noastre [i pace
lumii, de la Domnul s\ cerem.

Cealalt\ vreme a vie]ii noastre `n pace [i `ntru
poc\in]\ a o s\vâr[i, de la Domnul s\ cerem.

Sfâr[it cre[tinesc vie]ii noastre, f\r\ durere, ne-
`nfruntat, `n pace [i r\spuns bun la `nfrico[\toarea
judecat\ a lui Hristos s\ cerem.

Unitatea credin]ei [i `mp\rt\[irea Sfântului
Duh, cerând, pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\
via]a noastr\ lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.
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Poporul: }ie Doamne.

Preotul, ecfonisul:

{i ne `nvrednice[te, St\pâne, cu `ndr\znire, f\r\
de osând\, s\ cutez\m a Te chema Tat\, pe Tine,
Dumnezeul cel ceresc, [i a zice:

Cel mai mare sau strana zice rar [i deslu[it (dac\ nu o cânt\
credincio[ii) rug\ciunea:

Tat\l nostru Carele e[ti `n ceruri, sfin]easc\-se
numele T\u; vin\ `mp\r\]ia Ta; fac\-se voia

Ta precum ̀ n cer a[a [i pe p\mânt. Pâinea noastr\ cea
de toate zilele d\-ne-o nou\ ast\zi; [i ne iart\ nou\ gre-
[alele noastre precum [i noi  iert\m gre[i]ilor no[tri; [i
nu ne duce pe noi `n ispit\, ci ne izb\ve[te de Cel-R\u.

~n timpul rug\ciunii, diaconul `[i petrece orarul cruci[, a[a ca
s\ atârne `n fa]\ amândou\ capetele.

Preotul, ecfonisul:

C\ a Ta este `mp\r\]ia [i puterea [i slava, a Tat\-
lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i pururea [i
`n vecii vecilor.

Poporul: Amin. {i ridic=ndu-se perdeaua, preotul zice:

Pace tuturor.
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Poporul: {i duhului t\u.

Diaconul: 

Capetele voastre, Domnului s\ le pleca]i.

Poporul: }ie Doamne.

Iar preotul se roag\ `ncet:

Mul]umim }ie, ~mp\rate nev\zut, Cel care
toate le-ai f\cut cu puterea Ta cea nem\-

surat\ [i cu mul]imea milei Tale din nefiin]\ la
fiin]\ toate le-ai adus. ~nsu]i, St\pâne, caut\ din cer
spre cei care [i-au plecat }ie capetele lor; c\ nu le-au
plecat trupului [i sângelui, ci }ie, `nfrico[\torului
Dumnezeu. Tu, deci, St\pâne, cele puse `nainte
nou\ tuturor, spre bine le `ntocme[te, dup\ tre-
buin]a deosebit\ a fiec\ruia: cu cei care c\l\toresc
pe ape, pe uscat [i prin aer `mpreun\ c\l\tore[te, pe
cei bolnavi `i t\m\duie[te, Cel care e[ti doctorul su-
fletelor [i al trupurilor noastre.

Apoi, preotul zice cu glas tare, ecfonisul:

Cu harul [i cu `ndur\rile [i cu iubirea de oameni
ale Unuia-N\scut Fiului T\u, cu Care e[ti binecu-
vântat, `mpreun\ cu Preasfântul [i bunul [i de via]\
f\c\torul T\u Duh, acum [i pururea [i ̀ n vecii vecilor.
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Poporul: Amin.

Iar preotul se roag\ `n tain\:

Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumne-
zeul nostru, din sfânt loca[ul T\u [i de pe

tronul slavei ~mp\r\]iei Tale [i vino ca s\ ne sfin]e[ti,
Cel care sus `mpreun\ cu Tat\l [ezi [i aici, `n chip
nev\zut, `mpreun\ cu noi e[ti. {i ne `nvrednice[te,
prin mâna Ta cea puternic\, a ni se da Preacuratul
T\u Trup [i Scumpul T\u Sânge [i prin noi la tot
poporul T\u.

Apoi preotul, `n Altar, iar diaconul din mijlocul bisericii se
`nchin\ de trei ori, zicând `n tain\ de fiecare dat\:

Dumnezeule, cur\]e[te-m\ pe mine p\c\tosul [i
m\ miluie[te.

Dup\ aceasta, diaconul (iar dac\ nu este diacon, `nsu[i
preotul) zice cu glas tare:

S\ lu\m aminte...

Iar preotul, luând Sfântul Trup cu amândou\ mâinile, `l
`nal]\ `n semnul Sfintei Cruci, deasupra Sfântului Disc, zicând
cu glas tare:

...Sfintele, vou\, sfin]ilor!
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Poporul: Unul este sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos, 
`ntru slava lui Dumnezeu-Tat\l. Amin.

Dac\ predica nu s-a rostit dup\ Sf=nta Evanghelie, se poate
rosti acum. Iar dac\ predica se va rosti la sfâr[itul Sfintei Li-
turghii, acum se cânt\ un chinonic, iar diaconul intr\ `n Sfântul
Altar [i stând de-a dreapta preotului care ]ine Sfântul Trup, zice
`ncet:

Fr=nge, p\rinte, Sfântul Trup.

Iar preotul, fr=ngându-L `n patru p\r]i, cu luare-aminte [i cu
evlavie, zice:

Se fr=nge [i se `mparte Mielul lui Dumnezeu,
Cel care se fr=nge [i nu se desparte, Cel care se m\-
nânc\ pururea [i niciodat\ nu se sfâr[e[te, ci pe cei
care se `mp\rt\[esc `i sfin]e[te.

{i le a[az\ apoi pe Sfântul Disc cu miezul `n sus, `n chipul
Sfintei Cruci, potrivind s\ fie spre r\s\rit partea cu IS, spre apus cea
cu HS, spre miaz\noapte cea cu NI, iar spre miaz\zi cea cu KA.

Apoi diaconul, ar\tând cu orarul Sfântul Potir, zice `ncet:

Pline[te, p\rinte, Sfântul Potir.

Iar preotul, luând p\rticica din partea de sus, cea cu literele IS,
face cu dânsa semnul Sfintei Cruci deasupra Sfântului Potir, zicând:

Plinirea potirului credin]ei Sfântului Duh.
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{i o pune `n Sfântul Potir, [tergându-[i apoi degetele cu bu-
retele, iar diaconul zice: Amin.

{i luând diaconul c\ldura [i venind `n partea dreapt\ a
preotului, zice `ncet:

Binecuvinteaz\, p\rinte, c\ldura.

Iar preotul, binecuvântând, zice:

Binecuvântat\ este c\ldura sfin]ilor T\i, Doamne,
totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Diaconul, sau dac\ nu este diacon, preotul zice: Amin [i
toarn\ apoi `n chipul Sfintei Cruci atât cât chibzuie[te c\ ajunge
s\ `nc\lzeasc\ Sfintele, având grij\ s\ nu sar\ stropi, zic=nd:

C\ldura credin]ei plin\ de Duhul Sfânt. Amin.

Dup\ aceasta, diaconul, l\sând vasul de c\ldur\, st\ pu]in
mai deoparte, iar preotul `mparte cu copia p\rticica HS `n dou\,
pe sfântul disc. Diaconul, stând `n dreapta preotului pu]in mai
`napoi, face `mpreun\ cu el trei `nchin\ciuni adânci [i cere apoi
iertare de la preot. Dup\ care preotul zice:

Apropie-te, diacone.

Iar diaconul, trecând prin partea de r\s\rit a Sfintei Mese,
vine la stânga preotului, ]inând palmele `ntinse cruci[, dreapta
peste stânga, [i zice:
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Iat\, m\ apropii de Hristos, ~mp\ratul cel
nemuritor [i Dumnezeul nostru. D\-mi mie, p\rinte,
Cinstitul [i Preasfântul Trup al Domnului, Dum-
nezeului [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Preotul, având buretele `ntre degetele de la mâna stâng\, ia
cu m=na dreapt\ una din cele dou\ jum\t\]i din p\rticica HS [i
]inând-o deasupra buretelui, o d\ diaconului, zicând:

Cinstitul [i Preasfântul Trup al Domnului,
Dumnezeului [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos
se d\ ]ie diaconului (N), spre iertarea p\catelor tale
[i spre via]a de veci.

Diaconul, primind p\rticica din Sfântul Trup `n palma
dreapt\, r\spunde: Amin. Hristos `n mijlocul nostru; la care
preotul r\spunde: Este [i va fi.
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S\rut\ apoi mâna preotului [i se duce `n partea de r\s\rit a
Sfintei Mese [i plecându-[i capul a[teapt\ s\ ia [i preotul
p\rticica din Sfântul Trup. Iar preotul, desf\când mai `ntâi
palma dreapt\ [i a[ezând buretele sub degetul mijlociu, `ntre
ar\t\tor [i inelar, ia cu stânga cealalt\ jum\tate din p\rticica HS
[i o pune `n palma dreapt\, zicând:

Cinstitul [i Preasfântul Trup al Domnului [i Dum-
nezeului [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos se d\
mie preotului (N), spre iertarea p\catelor mele [i
spre via]a de veci. Amin.

~[i [terge apoi cu buretele, deasupra Sfântului Disc, degetele
cu care a luat p\rticica [i a[ezând stânga sub mâna dreapt\, st\
plecat `naintea Sfintei Mese [i se roag\ `n tain\, asemenea
f\când `n acela[i timp [i diaconul, din locul s\u, zicând:

Rug\ciunile `mp\rt\[irii

Cred, Doamne, [i m\rturisesc c\ Tu e[ti cu ade-
v\rat Hristos, Fiul lui Dumnezeu-cel-Viu, Cel

ce ai venit `n lume s\-i mântuie[ti pe cei p\c\to[i,
dintre care cel dintâi sunt eu. Cred, de asemenea,  c\
acesta este ̀ nsu[i Preacurat T\u Trup  [i c\ acesta este
`nsu[i Scumpul T\u Sânge. Deci m\ rog }ie:
Miluie[te-m\ [i iart\ toate gre[alele mele cele de voie [i
cele f\r\ de voie, cele cu cuvântul, cele cu fapta, cele
cu [tiin]\ sau cu ne[tiin]\. {i m\ `nvrednice[te ca f\r\
de osând\ s\ m\ `mp\rt\[esc cu Preacuratele Tale Taine,
spre iertarea p\catelor [i spre via]a de veci. Amin.
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Cinei Tale celei de Tain\, Fiule al Lui Dumnezeu,
ast\zi p\rta[ m\ prime[te; c\ nu voi spune
vr\jma[ilor T\i Taina Ta, nici s\rutare ~]i voi da ca
Iuda; ci ca tâlharul m\rturisescu-m\ }ie: Pomene[te-m\,
Doamne, `ntru `mp\r\]ia Ta.

Nu spre judecat\ sau spre osând\ s\-mi fie
`mp\rt\[irea cu Sfintele Tale Taine, Doamne, ci spre
t\m\duirea sufletului [i a trupului.

{i a[a, preotul [i diaconul se `mp\rt\[esc `n acela[i timp, cu
p\rticelele pe care le ]in `n mâini, cu fric\ [i cu toat\ evlavia,
[tergându-[i dup\ aceea mâna cu buretele deasupra Sfântului
Antimis. Apoi preotul, luând cu amândou\ mâinile [i cu un po-
crov\] Sfântul Potir, se `mp\rt\[e[te de trei ori dintr-`nsul, zicând:

M\ `mp\rt\[esc eu, robul lui Dumnezeu, preotul
(N), cu Cinstitul [i Sfântul Sânge al Domnului [i
Dumnezeului [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
spre iertarea p\catelor mele [i spre via]a de veci. Amin.

{i apoi preotul `[i [terge buzele [i Sfântul Potir, `n partea pe
unde a sorbit Sfântul Sânge, cu pocrov\]ul pe care `l ]ine `n
mâini, s\rut\ icoana de pe Sf=ntul Potir [i zice:

Iat\, s-a atins de buzele mele [i va [terge f\r\-
delegile mele [i de p\catele mele m\ va cur\]i.
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Dup\ aceasta, ]inând Sfântul Potir cu pocrov\]ul, cheam\ pe
diacon, zicând:

Apropie-te, diacone.

{i diaconul vine  [i se `nchin\, zicând:

Iat\, vin la nemuritorul ~mp\rat.

Diaconul ia cu stânga col]ul liber al pocrov\]ului cu care
]ine preotul Sfântul Potir [i `l a[az\ sub b\rbie, iar cu dreapta
apuc\ de marginea piciorului Sfântului Potir, spre a `nlesni
preotului lucrarea, iar preotul `l `mp\rt\[e[te de trei ori, zicând:

Se `mp\rt\[e[te robul lui Dumnezeu, diaconul (N),
cu Cinstitul [i Sfântul Sânge al Domnului [i
Dumnezeului [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
spre iertarea p\catelor sale [i spre via]a de veci.

Diaconul r\spunde: Amin.

{i dup\ ce s-a `mp\rt\[it diaconul, preotul zice:

Iat\, s-a atins de buzele tale [i va [terge f\r\de-
legile tale [i de p\catele tale te va cur\]i.

Diaconul `[i [terge apoi buzele [i Sfântul Potir cu pocrov\]ul
[i s\rut\ icoana de pe Sf=ntul Potir.
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SE CUVINE A {TI C|: dac\ vor fi mai mul]i preo]i [i diaconi
slujind `mpreun\, protosul taie cu copia p\rticica HS din Sfântul
Trup `n atâtea p\r]i câ]i preo]i [i diaconi sunt, iar la vremea
`mp\rt\[irii vin mai `ntâi preo]ii [i stau `n rând, dup\ rangul lor,
`n partea dinspre miaz\noapte a Sfintei Mese [i `[i cer pe rând
iertare unul de la altul. Apoi, dup\ preo]i, urmeaz\ `n rând dia-
conii pân\ la cel mai mic [i `[i cer iertare de la preo]i, precum [i
`ntre dân[ii.

{i, retr\gându-se protosul pu]in mai `napoi, `n fa]a Sfintei
Mese, ceilal]i preo]i vin, cu bun\ cucernicie, [i `[i iau singuri o
p\rticic\ din Sfântul Trup, o pun `n palma dreapt\, `[i [terg dege-
tele cu buretele, dup\ rânduial\, [i, a[ezând cruci[ palma st=ng\
sub cea dreapt\, se `ntorc pe unde au venit, [i trecând prin fa]a
celorlal]i, merg prin spatele Sfintei Mese, se a[az\ `n partea
dinspre miaz\zi a Sfintei Mese, fiecare de-a dreapta celui de
dinaintea lui, cu capul plecat [i privirea spre Sf=ntul Trup (cum
se arat\ `n pov\]uirile de la sf=r[itul Liturghierului). Vin apoi
diaconii [i primesc de la protos câte o p\rticic\ din Sfântul Trup,
dup\ rânduial\. Iar dup\ ace[tia, ia [i protosul o p\rticic\ [i stând
`naintea Sfintei Mese, se roag\, `mpreun\ cu ceilal]i, zicând:
Cred, Doamne [i m\rturisesc... [i celelalte, `nceti[or, lin [i cu
luare-aminte, ca nu cumva prin zgomot mult s\ se `ncurce `n
rug\ciuni, fiind apropia]i unul de altul. Ispr\vind rug\ciunile, se
`mp\rt\[esc to]i cu Sfântul Trup. {i [tergându-[i cel mai mare
palma dreapt\ cu buretele, ia cu evlavie Sfântul Potir [i dup\ ce
s-a `mp\rt\[it cu Sfântul Sânge, merge [i `[i spal\ m=inile, dup\
r=nduial\. De asemenea, [i ceilal]i preo]i, vin unul dup\ altul
prin partea dinspre miaz\zi, [i urmeaz\ aceea[i r=nduial\. Iar
ultimul dintre preo]i `mp\rt\[e[te pe diaconi din Sfântul Potir, cu
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luare-aminte. Dac\ sluje[te un sobor de preo]i, cu sau f\r\ diacon,
protosul nu va da nici Sf=ntul Trup [i nici nu va `mp\rt\[i din
Sf=ntul S=nge pe preo]i, indiferent de gradul s\u administrativ, ci
numai pe diacon. Numai arhiereul d\ Sf=ntul Trup [i Sf=ntul
S=nge at=t preo]ilor, c=t [i diaconilor. {i `ndeplinesc apoi, pe rând,
toate celelalte `nv\]\turi. Iar dup\ ce preo]ii [i diaconii s-au `m-
p\rt\[it to]i [i de nu sunt mul]i credincio[i de `mp\rt\[it, atunci
diaconul, sau de nu este diacon, preotul, ]inând buretele sub degetul
cel mijlociu de la mâna dreapt\, `ntre inelar [i ar\t\tor, ia cu stânga
Sfântul Disc, [i, ridicându-l deasupra Sfântului Potir, pune `n el,
ajut=ndu-se de burete, cu mult\ luare-aminte [i cucernicie, mai
`ntâi p\r]ile NI [i KA, de pe Sfântul Disc, apoi p\rticica Prea-
sfintei N\sc\toare de Dumnezeu, [i ale celor nou\ cete, zic=nd la
fiecare rug\ciunea cuvenit\. Dup\ aceea pune `n Sfântul Potir [i
celelalte p\rticele, zicând: Spal\, Doamne p\catele... Iar la vre-
mea `mp\rt\[irii credincio[ilor, dac\ sunt de `mp\rt\[it numai
câ]iva, preotul care `i `mp\rt\[e[te ia cu linguri]a din cele dou\
sfinte p\r]i NI [i KA [i din Scumpul Sânge, dup\ trebuin]\.

Se cuvine a [ti ̀ ns\, c\, din p\rticica Preasfintei N\sc\toarei deDum-
nezeu sau din p\rticelele celor nou\ cete, sau din celelalte ce sunt pe
Sfântul Disc pentru vii [i mor]i, preotul nu trebuie s\ `mp\rt\[easc\
nicidecum pe cineva, ci numai din cele dou\ sfinte p\r]i ce au r\mas din
Sfântul Agne] pe Sfântul Disc, adic\ din NI [i KA s\-i `mp\rt\[easc\.

Când sunt mai mul]i credincio[i de `mp\rt\[it, cele dou\ sfinte
p\r]i NI [i KA din Sfântul Trup se fr=ng `n p\rticele mici cât s\ fie
de ajuns pentru to]i cei care vor s\ se `mp\rt\[easc\ (la nevoie se
pot `mp\rt\[i [i din p\rticica IS), [i a[a se pun `n Sfântul Potir, cu
rânduiala ar\tat\. P\rticica Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu
[i celelalte, care mai sunt pe Sfântul Disc pentru cele nou\ cete
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precum [i pentru vii [i mor]i, se las\ pe Sfântul Disc, pân\ c=nd
se vor `mp\rt\[i to]i credincio[ii, atunci când se zice: Cu fric\ de
Dumnezeu... s\ v\ apropia]i, ca nu cumva amestecându-se cu
p\r]ile din Sfântul Trup, s\ se `ntâmple a `mp\rt\[i din neb\gare
de seam\ dintr-`nsele pe cineva.

Punând deci mai `ntâi p\rticelele NI [i KA una dup\ alta `n
Sfântul Potir, diaconul, sau dac\ nu este diacon, preotul, zice:

~nvierea lui Hristos v\zând, s\ ne `nchin\m Sfân-
tului Domnului Iisus, Unuia Celui f\r\ de p\cat.
Crucii Tale ne `nchin\m, Hristoase, [i sfânt\ ~n-
vierea Ta o l\ud\m [i o sl\vim; c\ Tu e[ti Dumnezeul
nostru, afar\ de Tine pe altul nu [tim, numele T\u
numim. Veni]i to]i credincio[ii s\ ne `nchin\m sfintei
~nvierii lui Hristos, c\ iat\, a venit prin cruce bucurie
la toat\ lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul,
l\ud\m ~nvierea Lui, c\ r\stignire r\bdând pentru
noi, cu moartea pe moarte a c\lcat.

Iar când pune `n Sfântul Potir p\rticica N\sc\toarei de
Dumnezeu, diaconul (preotul) zice:

Lumineaz\-te, lumineaz\-te, noule Ierusalime,
c\ slava Domnului peste tine a r\s\rit. Salt\ acum
[i te bucur\, Sioane, iar tu, Curat\, N\sc\toare de
Dumnezeu, vesele[te-te `ntru ~nvierea Celui n\scut
al t\u.
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Când pune `n Sfântul Potir p\rticelele pentru cele nou\ cete
ale sfin]ilor, diaconul (preotul) zice:

O, Pa[tile cele mari [i preasfin]ite, Hristoase! O,
~n]elepciunea [i Cuvântul lui Dumnezeu [i Puterea!
D\-ne nou\ s\ ne `mp\rt\[im cu Tine, mai cu adev\-
rat, `n ziua cea ne`nserat\ a ~mp\r\]iei Tale.

Diaconul (preotul) trage dup\ aceea u[or cu buretele miridele
pentru vii [i pentru mor]i, [i le pune `n Sfântul Potir, zicând:

Spal\, Doamne, p\catele celor care s-au pomenit
aici, cu Cinstit Sângele T\u, pentru rug\ciunile sfin-
]ilor T\i.

{tergând apoi bine Sfântul Disc [i Sfântul Antimis de p\rti-
celele r\mase, le pune `n Sfântul Potir [i a[az\ dup\ aceea dea-
supra lui acoper\mântul s\u (cruciform). Pune apoi pe Sfântul
Disc mai `ntâi acoper\m=ntul mare, `mp\turit, apoi Sfânta Ste-
lu]\, iar peste ea acoper\mântul `mp\turit al Sfântului Disc.
Dup\ aceea, preotul cite[te `n tain\

Rug\ciunea de mul]umire

Mul]umim }ie, St\pâne, Iubitorule de oa-
meni, D\t\torule de bine al sufletelor

noastre, c\ [i `n ziua de acum ne-ai `nvrednicit de
cere[tile [i nemuritoarele Tale Taine. ~ndrepteaz\
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calea noastr\, `nt\re[te-ne, pe to]i, `ntru frica Ta;
p\ze[te via]a noastr\, `nt\re[te pa[ii no[tri, pentru
rug\ciunile [i mijlocirile m\ritei N\sc\toarei de
Dumnezeu [i pururea Fecioarei Maria [i pentru ale
tuturor sfin]ilor T\i.

Preotul `[i spal\ mâinile, de asemenea [i diaconul. {i sfâr-
[indu-se la stran\ citirea Cazaniei, sau rostirea predicii, se  ridic\
perdeaua [i se deschid Sfintele U[i, iar diaconul, `nchinându-se
o dat\, prime[te Sfântul Potir de la preot, cu cucernicie, vine
`ntre Sfintele U[i [i, `n\l]ându-l, `l arat\ credincio[ilor, zicând:

Cu fric\ de Dumnezeu, cu credin]\ [i cu dra-
goste s\ v\ apropia]i.

Poporul: Bine este cuvântat Cel ce vine `ntru numele Dom-
nului; Dumnezeu este Domnul [i S-a ar\tat nou\. (~n S\pt\mâna
Luminat\) Hristos a `nviat din mor]i, cu moartea pe moarte
c\lcând [i celor din morminte via]\ d\ruindu-le (o dat\).

~ntorcându-se diaconul spre Sfântul Altar, d\ Sfântul Potir
preotului, care vine cu el `ntre Sfintele U[i. {i apropiindu-se cre-
dincio[ii cei care vor s\ se `mp\rt\[easc\, preotul, stând cu fa]a
c\tre ei, cu mult\ evlavie, zice cu glas tare, rar [i deslu[it,
rug\ciunile: Cred, Doamne, [i m\rturisesc..., Cinei Tale celei de
tain\..., Nu spre judecat\ sau spre osând\..., iar credincio[ii rostesc
[i ei, `ncet, dup\ preot. Dup\ aceea, vin unul dup\ altul,
`nchinându-se cu toat\ umilin]a [i frica, ]in=nd `n m=na st=ng\ o
lum=nare aprins\, [i a[a primesc Dumnezeie[tile Taine de la preot,
care `mp\rt\[ind pe fiecare, zice:
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Se `mp\rt\[e[te robul lui Dumnezeu (N) cu
Cinstitul [i Sfântul Trup [i Sânge al Domnului [i
Dumnezeului [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
spre iertarea p\catelor lui [i spre via]a de veci.

~n acest timp, poporul cânt\: Trupul lui Hristos primi]i...
sau Cinei Tale celei de tain\... Iar cel `mp\rt\[it `[i [terge
buzele cu pocrov\]ul, prime[te anafor\ [i pu]in vin [i pleac\,
`nchin=ndu-se [i mul]umind lui Dumnezeu. Sfâr[indu-se
acestea, preotul, ]inând cu amândou\ mâinile Sfântul Potir sau, dac\
nu este nimeni de `mp\rt\[it, luându-l de la diacon, dup\ ce acesta a
zis: Cu fric\ de Dumnezeu..., binecuvinteaz\ pe credincio[i, cu
Sfântul Potir, dintre Sfintele U[i, zicând cu glas mare:

Mântuie[te, Dumnezeule, poporul T\u [i binecu-
vinteaz\ mo[tenirea Ta.

Poporul: 

Am v\zut Lumina cea adev\rat\, am primit Duhul cel ceresc;
am aflat credin]a cea adev\rat\, nedesp\r]itei Sfintei Treimi
`nchinându-ne, c\ Aceasta ne-a mântuit pe noi.

De la Pa[ti p=n\ la ~n\l]are: Hristos a ̀ nviat din mor]i cu moartea
pe moarte c\lc=nd [i celor din morminte via]\ d\ruindu-le (o dat\);
iar de la ~n\l]are p=n\ la Rusalii: ~n\l]atu-Te-ai `ntru slav\, Hris-
toase Dumnezeul nostru, bucurie f\c=nd ucenicilor T\i cu f\g\-
duin]a Sf=ntului Duh, `ncredin]=ndu-se ei prin binecuv=ntare,
c\ Tu e[ti Fiul lui Dumnezeu, Izb\vitorul lumii.

LITURGHIA SF+NTULUI IOAN GUR| DE AUR

217
C M

Y K

C M

Y K



~n acest timp, `ntorcându-se `n Altar, preotul pune Sfântul
Potir pe Sfântul Antimis de pe Sfânta Mas\ [i, `ndat\, diaconul,
sau de nu este diacon, preotul, pune `n Sfântul Potir cu rânduiala
ar\tat\ mai `nainte, celelalte p\rticele de pe Sfântul Disc, [ter-
gându-l cu luare-aminte, dac\ aceasta nu s-a f\cut deplin dup\
`mp\rt\[irea sfin]i]ilor slujitori. Preotul t\mâiaz\ apoi Sfântul
Potir, zicând `ncet (de 3 ori):

~nal]\-Te peste ceruri, Dumnezeule, [i peste tot
p\mântul slava Ta (dac\ este diacon, acesta spune partea

final\: {i peste tot p\m=ntul slava Ta). De la Pa[ti p=n\ la

~n\l]are se zice: Hristos a `nviat din mor]i...

Apoi preotul, dând diaconului c\delni]a [i Sfântul Disc cu
toate cele de pe el, acesta le ]ine cu mult\ evlavie la frunte, apoi,
`ntorc=ndu-se [i plec=ndu-se spre credincio[i, dintre Sfintele U[i
le `nal]\ pu]in, apoi duce Sf=ntul Disc la Proscomidiar prin
spatele Sfintei Mese. Le a[az\ acolo [i-l a[teapt\ pe preot. Dac\
nu este diacon, preotul, `nchinându-se de trei ori `n fa]a Sfintei
Mese, ia `n m=na stâng\ Sfântul Disc [i ]inând Sfântul Potir
deasupra acestuia peste acoper\mintele de pe el, zice `n tain\:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru...

{i sfâr[indu-se de cântat la stran\: Am v\zut Lumina cea
adev\rat\..., se `ntoarce c\tre credincio[i, zicând cu glas mare
dintre Sfintele U[i:

Totdeauna, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. 
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S\ se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca s\
l\ud\m slava Ta, c\ ne-ai `nvrednicit a ne `mp\rt\[i cu Sfintele,
cele f\r\ de moarte, Preacinstitele [i de via]\ f\c\toarele Tale
Taine. ~nt\re[te-ne `ntru sfin]enia Ta toat\ ziua s\ ne `nv\]\m
dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

{i preotul, mergând `n acest timp la proscomidiar, pune
Sfântul Potir acolo (iar de nu este diacon, duce [i Sfântul Disc).
{i luând c\delni]a de la diacon sau de la paracliser, c\de[te
Sfintele de trei ori, nimic zicând. Apoi, diaconul, având capul
acoperit, iese pe u[a dinspre miaz\noapte [i, stând `n fa]a
Sfintelor U[i, zice ectenia, `n timp ce preotul strânge Sfântul
Antimis, `ncepând cu partea de r\s\rit [i continuând cu cea de
apus, cea de miaz\zi [i `n urm\ cea de miaz\noapte.

Diaconul zice ectenia:

Drep]i, primind dumnezeie[tile, sfintele, preacu-
ratele, nemuritoarele, cere[tile [i de via]\ f\c\toa-
rele, `nfrico[\toarele lui Hristos Taine, cu vrednicie
s\ mul]umim Domnului.

Poporul: Doamne miluie[te.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te, Dum-
nezeule, cu harul T\u.

Ziua toat\ des\vâr[it\, sfânt\, `n pace [i f\r\ de
p\cat cerând, pe noi  `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\
via]a noastr\, lui Hristos Dumnezeu, s\ o d\m.
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Poporul: }ie Doamne.

(Dac\ nu este diacon, pe toate acestea le zice preotul).
Diaconul trece `naintea icoanei Mântuitorului [i a[teapt\

acolo cu capul plecat, pân\ la sfâr[itul rug\ciunii amvonului, iar
preotul face cruce peste Sf=ntul Antimis cu Sfânta Evanghelie,
zicând ecfonisul:

C\ Tu e[ti sfin]irea noastr\ [i }ie slav\ `n\l]\m,
Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pururea
[i `n vecii vecilor.

Apoi a[az\ Sfânta Evanghelie pe Sfânta Mas\, a[a cum era la
`nceputul Sfintei Liturghii.

Poporul: Amin.

Preotul, având capul acoperit zice:

Cu pace s\ ie[im.

Poporul: ~ntru numele Domnului.

Diaconul: 

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Apoi preotul, luându-[i Liturghierul, iese printre Sfintele
U[i, merge `n mijlocul bisericii, [i f\când o `nchin\ciune spre
r\s\rit, cite[te cu glas mare:
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Rug\ciunea Amvonului

Cel care binecuvintezi pe cei care Te binecu-
vinteaz\, Doamne, [i sfin]e[ti pe cei care n\-

d\jduiesc `ntru Tine, mântuie[te poporul T\u [i
binecuvinteaz\ mo[tenirea Ta. Plin\tatea Bisericii
Tale p\ze[te-o; sfin]e[te pe cei care iubesc podoaba
casei Tale; Tu pe ace[tia `i pream\re[te cu dumne-
zeiasc\ puterea Ta; [i nu ne l\sa pe noi cei care
n\d\jduim `ntru Tine. Pace lumii Tale d\ruie[te,
bisericilor Tale, preo]ilor [i la tot poporul T\u. C\
toat\ darea cea bun\ [i tot darul des\v=r[it de sus
este, pogorând de la Tine, P\rintele luminilor, [i
}ie slav\ [i mul]umire [i `nchin\ciune `n\l]\m, Ta-
t\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pururea [i
`n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Iar de sunt aduse daruri sau prinoase `ntru cinstirea [i
pomenirea Sfântului sau pentru s\rb\toare (colive, brânz\ [i ou\,
struguri, pârg\ de poame, ori alte roade), se cânt\ `ndat\ la stran\
troparul [i condacul s\rb\torii. Apoi preotul, t\mâind, zice:

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.
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{i stând preotul lâng\ prinoase, zice cu glas mare rug\ciunea
potrivit\ cu felul prinoaselor.

Rug\ciune pentru binecuv=ntarea colivei

Adic\ a grâului fiert, amestecat cu miere [i a altor feluri de
poame dulci, care se aduc `n biseric\ `n cinstea [i pomenirea
Praznicelor ~mp\r\te[ti sau ale sfin]ilor.

~ndat\ se cânt\ troparul [i condacul praznicului sau al
sfântului. Apoi diaconul, t\mâind, zice:

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Preotul, stând lâng\ coliv\, zice cu glas mare rug\ciunea aceasta:

Doamne, Cel care ai plinit toate cu cuvântul T\u
[i ai poruncit p\mântului s\ scoat\ multe feluri

de roade spre desf\tarea [i hrana noastr\; Care pe cei
trei tineri [i pe Daniel, care erau `n Babilon, fiind
hr\ni]i cu semin]e, i-ai ar\tat mai frumo[i dec=t pe cei
hr\ni]i cu multe desf\t\ri; ~nsu]i, `ntru tot Bunule ~m-
p\rate, [i aceste semin]e cu multe feluri de roade bine-
cuvinteaz\-le ([i preotul, binecuvântând, face semnul Sfintei

Cruci peste ele) [i sfin]e[te pe cei care vor gusta din ele, c\
acestea spre slava Ta [i spre cinstirea Sfântului (N) s-au
pus `naintea Ta de robii T\i; `nc\ [i spre pomenirea
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celor care s-au s\vâr[it `ntru dreapta credin]\. {i d\ru-
ie[te, Bunule, celor care au `nfrumuse]at acestea [i
celor care s\vâr[esc pomenirea, toate cererile cele c\tre
mântuire [i desf\tarea bun\t\]ilor Tale celor ve[nice.
Pentru rug\ciunile Preacuratei St\pânei noastre, de
Dumnezeu N\sc\toarei [i pururea Fecioarei Maria [i
cu ale Sfântului (N), a c\rui pomenire o s\vâr[im [i cu
ale tuturor sfin]ilor T\i. C\ Tu e[ti Cel care binecu-
vintezi [i sfin]e[ti toate, Hristoase Dumnezeul nostru, [i
}ie slav\ ̀ n\l]\m, ̀ mpreun\ [i P\rintelui T\u Celui f\r\
de `nceput [i Preasfântului [i bunului [i de via]\ f\c\-
torului T\u Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. 

Poporul: Amin.

Rug\ciune c=nd se aduce p=rga de poame (fructe)
sau alte prinoase afar\ de coliv\

Diaconul:

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne, miluie[te.

Preotul cite[te rug\ciunea aceasta:

St\p=ne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care
ai poruncit fiec\ruia dintre noi s\-}i aducem
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dup\ putin]\, ale Tale dintru ale Tale; Care d\-
ruie[ti ca r\spl\tire pentru acestea bun\t\]ile Tale
cele ve[nice; Cel care cu bun\pl\cere ai primit
darul cel dup\ putere al v\duvei, prime[te [i cele care
s-au adus acum de robii T\i (N) [i-i `nvrednice[te
ca acestea s\ fie socotite `n vistieriile Tale cele
ve[nice, iar lor d\ruindu-le `mbel[ugat\ desf\tare a
bun\t\]ilor Tale celor din aceast\ lume, `mpreun\
cu toate cele care le sunt de folos. C\ s-a binecuv=ntat
numele T\u [i s-a preasl\vit `mp\r\]ia Ta, a Tat\lui
[i a Fiului [i a Sf=ntului Duh, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Apoi: Fie numele Domnului binecuvântat de acum [i pân\ `n
veac... (de 3 ori) iar `n S\pt\m=na Luminat\: Hristos a `nviat din
mor]i, cu moartea pe moarte c\lc=nd [i celor din morminte via]\
d\ruindu-le (de 3 ori)

Preotul se pleac\ spre credincio[i, `n dreapta [i `n stânga, [i
intr\ `n Altar printre Sfintele U[i, iar diaconul prin u[a dinspre
miaz\noapte [i mergând c\tre proscomidiar, `[i descoper\ [i
plec=ndu-[i capetele, preotul zice `n tain\ rug\ciunea aceasta:

Plinirea Legii [i a proorocilor Tu ~nsu]i fiind,
Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel care ai
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plinit toat\ rânduiala p\rinteasc\, umple de bucu-
rie [i de veselie inimile noastre, totdeauna, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Diaconul: 

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Preotul, dup\ rug\ciunea: Plinirea Legii..., `[i acoper\ capul
[i binecuvinteaz\ pe credincio[i dintre Sfintele U[i:

Binecuvântarea Domnului peste voi, to]i, cu al
S\u har [i cu a Sa iubire de oameni, totdeauna,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul, `nchinându-se c\tre icoana Mântuitorului, zice:

Slav\ }ie, Hristoase Dumnezeule, n\dejdea noastr\,
slav\ }ie.

Poporul: Slav\... {i acum... Amin. Doamne miluie[te (de 3
ori). Binecuvinteaz\. Preotul, dac\ va fi duminic\, zice: Cel ce
a `nviat din mor]i...; iar, dac\ nu va fi duminic\, zice:

Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfin]ilor,

225
C M

Y K

C M

Y K

LITURGHIA SF+NTULUI IOAN GUR| DE AUR



m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor Apostoli, ale
Sfântului (N) (al c\rui hram `l poart\ biserica), ale celui
`ntre Sfin]i P\rintelui nostru Ioan Gur\ de Aur,
arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului
(N), a c\rui pomenire o s\vâr[im, ale Sfin]ilor [i
drep]ilor dumnezeie[ti P\rin]i Ioachim [i Ana [i
pentru ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne
mântuiasc\ pe noi, ca un bun [i de oameni iubitor.

Poporul: Amin.

Preotul se `ntoarce cu fa]a spre icoana Mântuitorului, [i
`nchinându-se, zice: Slav\... Strana: {i acum... [i Psalmul 33, apoi:

Pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri, Doam-
ne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru miluie[te-ne
pe noi.

Poporul: Amin.

Dup\ aceea preotul, intrând `n Sfântul Altar, `nchide Sfintele
U[i [i las\ perdeaua. Vine apoi la iconostas unde `mparte credin-
cio[ilor anafor\. {i termin=nd, se `ntoarce `n Altar, [i, de nu este
diacon, potrive[te (consum\) Sfintele Taine cu rânduiala ce se
arat\ aici pentru diacon.

Dac\ este diacon, acesta, dup\ ce preotul a zis rug\ciunea:
Plinirea Legii..., `[i descoper\ capul [i mergând la proscomidiar,
potrive[te (consum\) Sfintele Taine r\mase `n Sf=ntul Potir, cu
fric\ [i cu toat\ grija ca nu cumva vreo p\rticic\ s\ cad\, sau s\
r\mân\ `n Sfântul Potir. Toarn\ deci `n el vin [i ap\ cald\ de mai
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multe ori [i consum\ cele dintr-`nsul, [tergând la sfâr[it Sfântul
Potir pe din\untru cu buretele [i apoi cu un pocrov\] uscat
anume rânduit pentru aceasta. Pune apoi buretele `n pocrov\]ul
cu care a [ters [i strângând [i Sfintele Vase `mpreun\, le pune la
locul obi[nuit. Dup\ ce [i-a sp\lat mâinile, cite[te rug\ciunile de
mul]umire de dup\ `mp\rt\[ire. {i dezbr\cându-se de Sfintele
Ve[minte, preotul [i diaconul zic:

Acum sloboze[te pe robul T\u, St\pâne, `n pace,
dup\ cuvântul T\u, c\ci v\zur\ ochii mei mântui-
rea Ta, pe care ai preg\tit-o `naintea fe]ei tuturor
popoarelor;  lumin\ spre descoperirea neamurilor
[i slav\ poporului T\u Israel.

Sfinte Dumnezeule... (de trei ori) Preasfânt\ Treime... [i
dup\ Tat\l nostru..., troparul Sfântului Ioan Gur\ de Aur, glasul
al 8-lea:

Din gura ta ca o lumin\ de foc str\lucind harul,
lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lu-
mii a câ[tigat, `n\l]imea gândului smerit nou\ ne-a
ar\tat. Ci cu cuvintele tale `nv\]ându-ne, P\rinte
Ioane Gur\ de Aur, roag\ pe Cuvântul Hristos
Dumnezeu s\ mântuiasc\ sufletele noastre.

Slav\..., Condac, glasul al 6-lea:

Din cer ai primit dumnezeiescul har [i cu buzele
tale pe to]i `i `nve]i s\ se `nchine unui Dumnezeu `n
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Treime, Ioane Gur\ de Aur, preafericite cuvioase;
dup\ vrednicie te l\ud\m deci pe tine, c\ e[ti `nv\-
]\tor, ca cel care ar\]i cele dumnezeie[ti.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti cre[tinilor ocrotitoare ne`nfruntat\
[i mijlocitoare st\ruitoare c\tre F\c\torul, nu trece
cu vederea glasurile cele de rug\ciune ale p\c\to-
[ilor, ci sârguie[te, ca o bun\, spre ajutorul nostru,
care cu credin]\ strig\m c\tre tine: Gr\be[te spre
rug\ciune [i te nevoie[te spre mijlocire, ap\rând
pururea, N\sc\toare de Dumnezeu, pe cei care te
cinstesc pe tine.

Doamne miluie[te... (de 12 ori) Ceea ce e[ti mai cinstit\...
Slav\... {i acum... [i preotul face apolisul cel mic, pomenind pe
Sfântul Ioan Gur\ de Aur.

{i mul]umind lui Dumnezeu pentru toate, ies din biseric\,
ducându-se `ntru ale lor.
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I
RÂNDUIALA SFINTEI SPOVEDANII

~nv\]\tur\ pentru spovedanie

Dup\ Botez, care este `nceputul m=ntuirii tuturor credin-
cio[ilor, M\rturisirea este al doilea mijloc de cur\]ire de p\cate.
Drept aceea se cuvine ca noi to]i, mireni [i clerici s\ ne
m\rturisim p\catele [i nici unul din noi s\ nu ne dep\rt\m de la
aceasta, pentru c\ potrivit Sfintei Scripturi: „nu este om care s\
fie viu [i s\ nu gre[easc\”; s\ nu uit\m c\ M=ntuitorul [i
Judec\torul vine; drept care [i apostolul zice: «s\ lep\d\m dar
lucrurile `ntunericului [i s\ ne `mbr\c\m `n armele luminii». {i
cum c\ tuturor le este de trebuin]\ m\rturisirea sau poc\in]a,
`nsu[i apostolul Iacob `nt\re[te zic=nd: «m\rturisi]i-v\ unul
altuia p\catele [i v\ ruga]i unul pentru altul ca s\ v\ vindeca]i».

Poc\in]\ arat\ cineva c=nd `n toat\ vremea se umile[te [i se
socote[te pe sine p\c\tos [i cu inim\ `nfr=nt\ [i cu suflet umilit ,
c\indu-se, alearg\ la m\rturisire; c\ci `ntre oameni nimeni nu
este f\r\ de p\cat.

Drept aceea se cuvine vou\, p\rin]ilor duhovnici, s\ nu v\
lenevi]i `n aceasta, nici s\ a[tepta]i ca p\c\to[ii de la sine s\ se
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`ntoarc\ la poc\in]\; ci, mai ales, voi s\ umbla]i, c\ut=nd [i cercet=nd
pe cel p\c\tos, [i, `n tot chipul, s\-l atrage]i, ca, smulg=ndu-l din
n\ravurile lui cele gre[ite, s\-l aduce]i c\tre Dumnezeu.

M\rturisirea nu se cuvine s\ se fac\ oricum, la `nt=mplare, ci
precum ne-a ar\tat M=ntuitorul, c=nd a chemat pe Zaheu [i pe
femeia desfr=nat\. C\ci Zaheu, cu umilin]\, [i-a spus toate p\catele
[i a f\g\duit s\-[i `ndrepte via]a [i s\ pun\ `nceput de fapte bune;
iar femeia p\c\toas\, lu=nd un vas cu mir de mult pre] [i st=nd la
picioarele Lui, cu lacrimi le uda [i, cu p\rul capului s\u [terg=ndu-
le, le ungea cu mir, pl=ng=nd. Pentru aceea [i Hristos i-a zis:
«iart\-se ]ie p\catele tale»; iar lui Zaheu i-a zis: «ast\zi s-a f\cut
m=ntuire casei acesteia». Vezi dar cum, pentru c\lduroasa [i
adev\rata lor poc\in]\, le-a d\ruit [i iertarea p\catelor [i
m=ntuirea. Iar celor care nu p\r\sesc calea r\ut\]ilor le zice:
«dep\rta]i-v\ de la Mine cei care lucra]i f\r\delegea». {i celor
care defaim\ pe Sf=ntul Duh, `nc\ le zice: «nicicum nu se va ierta
hula lor». Asemenea [i cei care nu poart\ grij\ ca, dup\ ce
p\c\tuiesc, s\ se poc\iasc\, nu vor fi ierta]i, dup\ cum m\rturise[te
evanghelistul Luca (XIII, 5), zic=nd: «de nu v\ ve]i poc\i, to]i a[a
ve]i pieri»; asemenea [i celor ce nu se supun Lui, Domnul zice:
«iat\ se las\ casa voastr\ pustie».

Pentru aceea se cuvine s\ ne spovedim cu inim\ curat\ [i cu
umilin]\. Se cuvine ]ie, o duhovnice, s\ faci m\rturisirea pentru
marea datorie ce ai de a m=ntui sufletele, iar nu pentru vreun
c=[tig lumesc. Asemenea, afar\ de canoanele sfin]ilor p\rin]i s\
nu `ngreuiezi, nici s\ u[urezi pe cineva, ca s\ nu te faci p\rta[ la
p\cate str\ine. C\ci M\rturisirea, cum am zis, este una din
Tainele cele mai mari ale Bisericii [i nimeni nu se poate socoti
pe sine mai `nv\]at, nici mai `n]elept [i nici cu mai mult\ luare
aminte spre aceasta dec=t Sfin]ii P\rin]i.
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Drept aceea, nimeni s\ nu se `n[ele pe sine [i s\ cread\ c\ ar
putea fi mai iert\tor dec=t Sfin]ii P\rin]i, purt=ndu-se ca un om
f\r\ grij\ [i p\c\tuind dimpreun\ cu cei care, f\r\ nici o sfial\,
cad `n p\cate. {i cine ar putea sau ar cuteza a se socoti mai
`ndur\tor dec=t Sfin]ii P\rin]i? {i de unde poate avea aceast\
putere? De vreme ce pe ace[tia `i defaim\ [i lucreaz\ afar\ din
canoanele [i hot\r=rile lor, lucrul s\u nu poate fi de nici un folos,
fiind f\r\ temei [i ab\t=ndu-se de la pravila sfintelor canoane. 

Iar cele ce pot `ndemna pe duhovnic a ierta p\catele ori a face
unele u[ur\ri peste canoanele sfin]ilor p\rin]i sunt: c\in]a
fierbinte [i plin\ de umilin]\ pentru p\catele sale; adev\rata
m\rturisire a gre[elilor sale; p\rerea de r\u [i hot\r=rea ferm\ de
a nu mai gre[i; cu dep\rtare de d=nsele [i cu inim\ curat\. Deci
pe unul ca acesta s\-l prime[ti cu iubire pentru c\ scopul Bisericii
este de a ̀ ndemna [i a atrage pe to]i c\tre Dumnezeu, Care „voie[te
ca to]i oamenii s\ se m=ntuiasc\ [i la cuno[tin]a adev\rului s\
vin\” (I Tim. 2, 4).

La M\rturisire s\ iei seama, duhovnice, ca s\ judeci p\catul
dup\ v=rsta, priceperea [i `n]elegerea fiec\ruia.

Asemenea poruncim vou\, duhovnicilor, c\uta]i a avea grij\
c=nd se `mboln\ve[te vreunul dintre fiii vo[tri duhovnice[ti, s\
nu a[tepta]i, nici s\-l l\sa]i p=n\ la pierderea cuno[tin]ei ori pier-
derea graiului, ci s\ v\ sili]i ca, din timp, s\-l `ndrepta]i su-
flete[te, dup\ `nv\]\tura sfintei noastre Biserici, `nt\rindu-l `n
credin]\. {i, aduc=ndu-i aminte de via]a ve[nic\, s\-l m\rturisi]i
[i, dac\ este vrednic, s\-l `mp\rt\[i]i cu Sfintele Taine.

S\-i `nv\]a]i dar pe credincio[i ca `n toate posturile [i
s\rb\torile, [i mai ales `n Postul Mare, `n s\pt\m=na cea dint=i [i
peste tot postul s\ mearg\ la biseric\, precum se cuvine
cre[tinilor, [i s\ aib\ grij\ ca to]i s\-[i m\rturiseasc\ p\catele
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p=n\ la s\pt\m=na din urm\, a Sfintelor Patimi, cur\]indu-se
prin poc\in]\ [i preg\tindu-se de la mic p=n\ la mare ca din
vreme s\-[i `mplineasc\ r=nduiala [i canonul dat de p\rintele lor
duhovnicesc; [i nimeni s\ nu r\m=n\ nem\rturisit p=n\ la
aceast\ s\pt\m=n\; c\ci atunci se cuvine ca to]i s\ fie preg\ti]i [i
nu tocmai atunci s\ se fac\ preg\tirea, fiind acest lucru foarte
necuviincios [i afar\ de r=nduiala sfintei noastre Biserici. Iar
oricine nu va asculta, pe acela s\-l ar\ta]i Bisericii, ori s\-l l\sa]i
cu totul ne`mp\rt\[it cu Sfintele Taine, p=n\ c=nd se va `ntoarce
[i-[i va recunoa[te p\catul s\u. Pentru detalii, duhovnicul va
consulta lucr\rile de specialitate.

SLUJBA M|RTURISIRII

Duhovnice, venind la tine cei care vor s\ se m\rturiseasc\, s\
stai `mbr\cat `n toate ve[mintele preo]e[ti `naintea icoanei
St\p=nului Hristos [i, chiar dac\ ar fi m\rturisirea `n grab\, f\r\
epitrahil [i felon s\ nu `ndr\zne[ti a m\rturisi.

Apoi `ncepem, zic=nd a[a:

Binecuv=ntat este Dumnezeul nostru..., Slav\ }ie, Dumnezeul
nostru..., ~mp\rate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasf=nt\
Treime..., Tat\l nostru..., C\ a Ta este `mp\r\]ia..., Doamne
miluie[te... (de 12 ori), Slav\... {i acum..., Veni]i s\ ne `nchin\m... [i
Psalmul 50: Miluie[te-m\ Dumnezeule... Apoi troparele acestea,
glasul al 6-lea: Miluie[te-ne, Doamne, miluie[te-ne... Slav\...,
Doamne, miluie[te-ne ..., {i acum..., U[a milostivirii...

LITURGHIERUL PASTORAL

232

C M

Y K

C M

Y K



Apoi cite[te aceste

Rug\ciuni de iertare

Domnului s\ ne rug\m

Dumnezeule, M=ntuitorul nostru, Care prin
proorocul T\u Natan ai d\ruit lui David,

cel care s-a poc\it, iertare pentru p\catele lui [i ai
primit rug\ciunea lui Manase pentru poc\in]a lui,
~nsu]i [i pe robul T\u acesta (N), care se c\ie[te de
p\catele pe care le-a f\cut, prime[te-l cu [tiuta Ta
iubire de oameni, trec=ndu-i cu vederea toate cele
f\cute de d=nsul. Cel care ier]i nedrept\]ile [i treci
peste f\r\delegi. C\ Tu ai zis, Doamne: cu vrere nu
voiesc moartea p\c\tosului, ci ca s\ se `ntoarc\ [i s\
fie viu; [i de [aptezeci de ori c=te [apte s\ iert\m
p\catele. Pentru c\, dup\ cum slava Ta este
neasem\nat\, a[a [i mila Ta este nem\surat\; c\ de
vei c\uta la f\r\delegi, cine va putea suferi? C\ Tu
e[ti Dumnezeul celor ce se poc\iesc [i }ie slav\
`n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.
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Alt\ rug\ciune:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui
Dumnezeu Celui viu, P\storule [i Mielule,

Cel care ridici p\catele lumii, Care ai iertat datoria
celor doi datornici [i p\c\toasei i-ai d\ruit iertarea
p\catelor, ~nsu]i St\p=ne, sl\be[te, las\, iart\
p\catele, f\r\delegile, gre[elile cele de voie [i cele
f\r\ de voie, cele cu [tiin]\ [i cu ne[tiin]\, cele prin
c\lcare de porunc\ [i prin neascultare, care s-au
f\cut de robul T\u acesta (N). {i `n orice chip, ca
un om, purt=nd trup [i vie]uind `n lume, a fost
`n[elat de diavolul: sau `n cuv=nt, sau `n fapt\, sau
cu [tiin]\, sau cu ne[tiin]\; sau cuv=ntul preotului a
c\lcat, sau sub blestemul preo]esc este, sau sub
blestemul s\u a c\zut, sau jur\m=ntului s-a supus,
~nsu]i ca un bun St\p=n care nu ]ii minte r\ul,
binevoie[te s\ se dezlege robul T\u acesta (N) prin
cuv=nt, iert=ndu-i lui [i blestemul [i jur\m=ntul
dup\ mare mila Ta. A[a, St\p=ne iubitorule de
oameni, Doamne, auzi-m\ pe mine, care m\ rog
bun\t\]ii Tale pentru robul T\u acesta (N), [i treci
cu vederea ca un milostiv toate p\catele lui.
Izb\ve[te-l de chinurile cele ve[nice. C\ Tu ai zis,
St\p=ne: oric=te ve]i lega pe p\m=nt vor fi legate [i
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`n cer; [i oric=te ve]i dezlega pe p\m=nt vor fi
dezlegate [i `n cer. C\ Tu singur e[ti f\r\ de p\cat [i
}ie slav\ `n\l]\m, `mpreun\ [i P\rintelui T\u Celui
f\r\ de `nceput [i Preasf=ntului [i bunului [i de-
via]\-f\c\torului T\u Duh, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor. Amin.

Apoi duhovnicul cheam\ numai c=te unul din cei c\rora le-a
citit molitfele, nu c=te doi sau mai mul]i, [i [ade pe scaun cu fa]a
senin\, ca [i c=nd ar `nchipui iubirea de oameni a lui Dumnezeu.
Iar cel care se spovede[te s\ stea cu capul descoperit, cu m=inile
str=nse la piept, plec=ndu-[i capul `n jos cu umilin]\ [i cu fric\
de Dumnezeu. {i duhovnicul zice c\tre cel care se m\rturise[te
acestea:

Iat\, fiule, Hristos st\ nev\zut, primind
m\rturisirea ta cea cu umilin]\. Deci nu te

ru[ina, nici te teme ca s\ ascunzi de mine vreun
p\cat, ci f\r\ sfial\ spune toate c=te ai f\cut, ca s\
iei iertare de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iat\
[i sf=nta Lui icoan\ `naintea noastr\ este. {i eu sunt
numai un martor, ca s\ m\rturisesc `naintea Lui
toate c=te-mi vei spune; iar de vei ascunde de mine
ceva, s\ [tii c\ toate p\catele `ndoite le vei avea; ia
seama dar, de vreme ce ai venit la doctor, s\ nu te
`ntorci nevindecat.
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~nainte de a ne spovedi, pe l=ng\ rug\ciune [i post, trebuie s\
facem un examen de con[tiin]\, [i, ascult=nd tainic glasul
con[tiin]ei, vom m\rturisi `naintea duhovnicului toate p\catele
s\v=r[ite.

Dup\ caz, duhovnicul poate adresa penitentului unele
`ntreb\ri ajut\toare cum ar fi:

1. C=nd te-ai spovedit ultima dat\?
2. }i-ai `ndeplinit canonul?
3. Te-ai preg\tit pentru spovedanie [i pentru

`mp\rt\[anie, f\c=ndu-]i r=nduiala cerut\?
4. Te-ai `mp\cat cu toat\ lumea?
5. Te-ai `ndoit de existen]a lui Dumnezeu?
6. ~l iube[ti pe Dumnezeu mai presus de orice?
7. Te g=nde[ti la m=ntuire, moarte, judecat\, rai,

iad?
8. Cinste[ti pe Maica Domnului [i pe Sfin]i?
9. Frecventezi biserica particip=nd la slujbe

p=n\ la final?
10. ~]i faci zilnic rug\ciunea?
11. Te concentrezi `n timpul rug\ciunii?
12. Te rogi c=nd te a[ezi [i c=nd te ridici de la mas\?
13. Te rogi pentru cei adormi]i?
14. }ii posturile de peste an? 
15. P\strezi `n cur\]enie trupeasc\ zilele de post

[i de s\rb\tori?
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16. Ai repetat p\catele, consider=nd c\ Dumnezeu
este bun [i te iart\?

17. }i-ai pierdut `ncrederea `n Dumnezeu, ajun-
g=nd la dezn\dejde?

18. Te-ai `mpotrivit adev\rurilor de credin]\
propov\duite de Biseric\?

19. }i-ai `nsu[it `nv\]\turile sectare, consider=nd
c\ sunt bune?

20. Ai citit c\r]i eretice?
21. Te-ai ru[inat s\-l m\rturise[ti pe Dumnezeu?
22. Te-ai m=ndrit?
23. Ai fost la ghicitori, la vr\jitori [i la al]i ase-

menea lor?
24. Ai crezut `n re`ncarnare, `n strigoi ?
25. Ai `njurat de cele sfinte?
26. Ai necinstit cele sfinte?
27. Ai blestemat?
28. Ai invidiat pe cineva?
29. Ai oprit pe cineva s\ mearg\ la biseric\?
30. ~i cinste[ti pe p\rin]i? Dar pe b\tr=ni?
31. ~]i cre[ti copiii `n fric\ de Dumnezeu?
32. Te str\duie[ti s\ p\strezi buna `n]elegere `n

familie?
33. Ai vorbit de r\u pe slujitorii bisericii sau pe

aproapele t\u?
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34. Ai f\cut avort? Ai sf\tuit sau ai ajutat pe
cineva s\ fac\ avort?

35. Ai def\imat pe cineva?
36. Ai chinuit animale?
37. Te-ai `mbr\cat necuviincios?
38. Ai avut g=nduri necurate, priviri, pofte [i

pip\iri necuviincioase?
39. Ai citit c\r]i imorale, ai vizionat filme [i casete

pornografice?
40. Ai fost la petreceri p\c\toase [i ai c=ntat c=ntece

imorale?
41. Ai ascultat muzic\ incitant\ la p\cat [i ai

dansat pe ritmurile ei?
42. Ai `ndemnat pe al]ii la p\cat?
43. Ai c\zut `n p\catul desfr=ului?
44. Ai c\zut ̀ n p\catul sodomiei (homosexualitate)?
45. Ai f\cut malahie?
46. Ai c\zut `n p\cat cu animalele?
47. Ai rela]ii nefire[ti cu so]ia (so]ul)?
48. Ai furat sau t\inuit lucruri furate?
49. Ai `n[elat?
50. Ai min]it?
51. Ai jurat str=mb?
52. Ai depus m\rturie mincinoas\, ai pl\tit mar-

tori mincino[i?
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53. Ai r=vnit lucrurile [i averea altcuiva?
54. Ai c\zut `n p\catul l\comiei?
55. Ai b\ut peste m\sur\?
56. Ai fumat?
57. Ai ]inut m=nie? 
58. Te-ai lenevit?
59. Ai ajutat pe cei afla]i `n nevoie sufleteasc\ [i

trupeasc\?
60. Ai asuprit cumva pe v\duve [i pe orfani?
61. }i-ai pl\tit lucr\torii?
62. Ai v\t\mat pe cineva?
63. La alte spovedanii ai l\sat p\cate nem\r-

turisite?
64. Te-ai `mp\rt\[it f\r\ s\-]i m\rturise[ti toate

p\catele?
65. Te str\duie[ti s\ fii cre[tin bun?
66. Dore[ti s\ te `mp\rt\[e[ti?
67. Mai ai vreun p\cat pe care nu l-ai m\r-

turisit?
68. ~]i pare r\u pentru p\catele s\v=r[ite [i

dore[ti s\ te `ndrep]i?

~ns\ pentru p\catele mari s\ zici c\tre d=nsul a[a:

Fiule, at=]ia ani poruncesc dumnezeie[tii p\rin]i
s\ nu te `mp\rt\[e[ti cu Sfintele Taine, ci numai s\
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bei aghiazm\ mare. {i de vei ]ine s\ nu te `mp\r-
t\[e[ti, ]i se vor dezlega p\catele tale; iar de vei
`ndr\zni, peste porunca sfin]ilor p\rin]i, ca s\ te
`mp\rt\[e[ti, atunci te vei socoti al doilea Iuda. Iar
de vei fi bolnav [i tare slab, tem=ndu-te de moarte,
atunci s\ te `mp\rt\[e[ti; [i de te vei `ns\n\to[i,
iar\[i vei r\m=ne `n anii ce ]i s-au poruncit, p=n\
c=nd vei plini canonul. 

{i a[a, cu toat\ `n]elepciunea [i purtarea de grij\, s\ iei seama
celor care se m\rturisesc la tine, ]in=nd seam\ de este slujba[ sau
dreg\tor sau om simplu; de este s\n\tos sau bolnav; c\rturar sau
nec\rturar; [i `nv\]=ndu-l s\-i zici a[a:

Iat\, de acum de toate acestea dator e[ti s\ te
p\ze[ti, de vreme ce te-ai botezat cu al doilea botez,
dup\ r=nduiala Tainelor cre[tine[ti. Pune, dar, de
acum `nceput bun, n\d\jduind spre Dumnezeu, Cel
ce poate s\-]i ajute; [i mai v=rtos te p\ze[te ca s\ nu
te mai `ntorci la gre[ealele acelea ce ai f\cut, ca s\ nu
fii de r=s [i batjocur\ diavolilor [i lumii. C\ci p\-
catele nici un folos nu aduc cre[tinilor, ci neputin]\,
boal\, s\r\cie [i multe feluri de necazuri `n aceast\
lume; iar pentru cealalt\ arvunesc os=nd\ ve[nic\ [i
chinul iadului. Drept aceea datori suntem to]i, mici
[i mari, s\raci [i boga]i, ca fiecare din noi cu frica
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lui Dumnezeu [i cu cucernicie s\ vie]uim, ca
pururea s\ fim `nt\ri]i cu harul lui Dumnezeu.

Acestea toate zic=ndu-le c\tre d=nsul [i cercet=ndu-l cu de-
am\nuntul,  [i el iar\[i cu de-am\nuntul pe r=nd m\rturisindu-le
[i descoperindu-le, s\-i zici lui: Pleac\-]i capul. {i, plec=ndu-[i
el capul [i `ngenunchind, cite[te-i aceast\ 

RUG|CIUNE

Domnului s\ ne rug\m

St\p=ne Doamne, Dumnezeule, Cel care e[ti
m=ntuirea robilor T\i, Milostive, ~ndurate [i

`ndelung-R\bd\torule, C\ruia ~]i pare r\u de
r\ut\]ile noastre [i nu voie[ti moartea p\c\tosului, ci
s\ se ̀ ntoarc\ [i s\ fie viu, ~nsu]i [i acum milostive[te-
Te asupra robului T\u (N) [i-i d\ lui chip de po-
c\in]\, iertare p\catelor [i dezlegare, iert=ndu-i lui
toat\ gre[eala cea de voie [i cea f\r\ de voie. ~mpac\
[i-l une[te pe d=nsul cu sf=nta Ta Biseric\ `n Iisus
Hristos, Domnul nostru, cu Care `mpreun\ }i se
cuvine st\p=nire [i mare cuviin]\ `n veci. Amin.

{i sf=r[ind rug\ciunea, zi ectenia:

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.
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~nc\ ne rug\m pentru l\sarea [i iertarea p\catelor
robului lui Dumnezeu (N), [i pentru ca s\ i se ierte lui
toat\ gre[eala cea de voie [i cea f\r\ de voie.

Ca Domnul Dumnezeu s\-i d\ruiasc\ lui iertare
p\catelor [i vreme de poc\in]\.

C\ milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti
[i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

{i f\ sf=r[itul: Slav\ }ie, Hristoase Dumnezeule, n\dejdea
noastr\, slav\ }ie. 

Dup\ aceea pun=nd epitrahilul [i m=nile pe capul lui zi aceast\

Rug\ciune

Domnul [i Dumnezeul nostru, Iisus Hristos,
cu harul [i cu `ndur\rile iubirii Sale de

oameni, s\ te ierte pe tine fiule (N), [i s\-]i lase ]ie
toate p\catele. {i eu, nevrednicul preot [i duhovnic,
cu puterea ce-mi este dat\, te iert [i te dezleg de
toate p\catele tale, `n numele Tat\lui [i al Fiului [i
al Sf=ntului Duh. Amin.

{i zic=nd sf=r[itul dezleg\rii acesteia, face semnul Sfintei
Cruci cu m=na pe capul celui care s-a m\rturisit. Apoi zi: Cuvine-se cu
adev\rat s\ te fericim... {i a[a, slobozindu-l cu pace, s\-i dai
canonul dup\ potriva p\catelor lui; [i de va fi f\cut p\cate mai
multe [i mai mari, s\-i dai canon mai mare, adic\ s\ fie oprit de
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la Sf=nta ~mp\rt\[anie ani mai mul]i; iar cele mai u[oare p\cate
s\-i ier]i lui, pentru canonul cel mai mare ce i-ai dat. 

S\ socote[ti [i aceasta, duhovnice:

C\ de va fi p\r\sit omul p\catul, dintru aceea[i vreme s\
ia [i canonul. De pild\: un om a f\cut p\cate de moarte,
ucidere sau desfr=nare, pentru care zece ani s\ se lipseasc\
de Sf=nta ~mp\rt\[anie; pe acesta s\-l `ntrebi, [i de va fi
p\r\sit de doi ani acel p\cat, s\-i dai opt ani, sc\z=ndu-i pe
cei doi iar; de va fi p\r\sit de cinci ani, tu s\-l canonise[ti
numai cu cei cinci. {i altele a[a s\ faci sc\dere. C\ dup\ cum
gr\ie[te marele Vasile: c=t\ vreme va face omul p\catul [i nu
se va `mp\rt\[i, cu nimic nu i se scade canonul opririi de la
Sfintele Taine dac\ nu p\r\se[te p\catul; [i de se va `nt=mpla
ca iar\[i s\ cad\ `n p\cat, iar\[i din `nceput se cuvine s\ i se
dea canonul. Iar de se va `nt=mpla s\ cad\ `ntr-alt p\cat, mai
`nainte de terminarea canonului ce i s-a dat, se cuvine a
socoti anii care sunt mai mul]i ai canonului celui ne`mplinit,
sau ai canonului p\catului celui f\cut de cur=nd [i al c\rui
p\cat va fi canonul mai mult, acela s\ i-l dai acum pentru
am=ndou\ p\catele; [i dup\ facerea p\catului celui de pe
urm\, de se va fi oprit de la sine, sau de la alt duhovnic de
Sf=nta ~mp\rt\[anie; acei ani [i vreme s\ i se socoteasc\ `n
num\rul canonului ce-i vei da.

Socote[te [i aceasta:

C\ de se va afla acel om cu bun\ cucernicie [i va veni s\
fac\ `n toate zilele metanii dup\ putin]\, s\-i ier]i un an din
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num\rul anilor ce l-ai oprit s\ nu se `mp\rt\[easc\; [i de va
vrea s\ fac\ milostenie dup\ putere, s\-i ier]i [i alt an. De va
posti miercurea [i vinerea, dup\ porunca Sfin]ilor Apostoli,
s\-i ier]i [i alt an. De va vrea s\ posteasc\ [i lunea - s\ nu
m\n=nce carne - s\-i la[i [i alt an. De va fi de v=rst\ mai jos de
30 de ani, s\-i la[i [i alt an. De va fi mai jos de 20 de ani, s\-l
canonise[ti mai pu]in.

Iar de va vrea s\ se poc\iasc\ de p\cate [i va vrea s\ se fac\
c\lug\r, atunci s\-i ier]i a treia parte din canon. De va vrea s\
mearg\ `n m\n\stire de ob[te, s\-i la[i jum\tate din canon. Iar
de va c\dea dup\ ce a luat chipul c\lug\riei, atunci s\ le fac\
toate deplin.

~NV|}|TUR| DESPRE CANOANE

scoas\ din Canoanele sfintelor sinoade [i ale sfin]ilor p\rin]i, 
[i cum trebuie date pentru fiecare p\cat

Pentru preacurvie, ani 15 s\ nu se `mp\rt\-
[easc\, dup\ canonul 58 al marelui Vasile.

Iar canonul de la Ancira, pe preacurvari ca [i pe
curvari `i canonise[te, `ns\ numai pe cei care se
f\g\duiesc c\ vor face milostenie [i alte fapte bune.

Sodomia, ani 15: canonul 2 al marelui Vasile.
Curvia cu dobitoc, ani 15: canonul 63 al marelui

Vasile.
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Pentru curvie, ani 7: canonul 59 al marelui Vasile.
Cel care va curvi cu nora, cu soacra, sau cu

mama soacrei, ori cu dobitoace sau cu p\s\ri
p\c\tuind, sau cu femeia lui peste fire curvind, sau
cu vr\ji umbl=nd, s\ nu mai fie preot: canonul 81
al marelui Vasile.

Cel care va curvi cu sora lui cea de un tat\ [i de
o mam\, ani 20 s\ nu se `mp\rt\[easc\: canonul 62
al marelui Vasile. Iar Ioan zice, 15 ani.

Cel care va curvi cu nora, cu soacra, sau cu
mama soacrei, ori cu cum\tra, ani 11, dup\
canonul 79 al marelui Vasile.

Cu var\ primar\, ani 10; cu a doua var\, ani 9;
cu mama na[ei sale, ani 11; iar cu na[a, ani 20; cu
cumnata, ani 11. Femeia care va curvi cu doi fra]i,
ani 11.

Cu mama vitreg\, ani 12, dup\ canonul 79 al
marelui Vasile. Pentru fecioar\ mai mic\ de 12 ani,
cine o va strica, ani 12, dup\ Ioan Pustnicul.

A[ijderea femeile care n-au b\rba]i, cu canonul
curviei s\ se canoniseasc\.

Iar cele cu b\rba]i, cu canonul preacurviei s\ se
canoniseasc\, adic\ cu ani mai mul]i.

Cel care va umbla cu femeia sa peste fire, ani 5 [i
preot s\ nu se fac\. A[a s\ canonise[ti [i pe femeie, de
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va fi fost cu voia ei, iar de va fi fost cu sila, mai u[or
s-o canonise[ti, `ns\ precum vei pricepe tu sila ei.

Cel care va umbla cu femeie str\in\, peste fire, 15 ani.
Cel care jur\ str=mb, ani 10, iar de a f\cut aceasta de

nevoie, ani 6: canonul 88 al marelui Vasile.
Martorul mincinos, ani 6.
Cel care face malahie, post de 40 de zile, [i me-

tanii 100 pe zi; iar de nu va posti, un an s\ nu se
`mp\rt\[easc\, [i c=te 50 metanii pe zi.

Iar de a f\cut unul cu altul malahie, post peste
80 de zile, sau 2 ani s\ nu se `mp\rt\[easc\ [i c=te
50 de metanii pe zi.

De va muri copilul nebotezat din nepurtarea de
grij\ a p\rin]ilor lui, 3 ani s\ nu se `mp\rt\[easc\,
m=nc=nd lunea, miercurea [i vinerea, o dat\, [i
metanii 200 pe zi.

Iar de va fi din lenea preotului, atunci al lui este
p\catul.

Cel care va avea vrajb\ cu careva s\ nu intre `n
biseric\ p=n\ nu se va `mp\ca, c\ rug\ciunea lui
spre blestem [i spre p\cate se socote[te, [i s\ fac\ pe
toat\ ziua c=te 50 de metanii.

Femeia care-[i va omor` pruncul de ]=]\, 7 ani s\
nu se `mp\rt\[easc\.
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ACATISTUL M+NTUITORULUI NOSTRU
IISUS HRISTOS

Preotul d\ obi[nuita binecuv=ntare [i strana
zice: Slav\ }ie, Dumnezeul nostru... ~mp\rate
ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasf=nt\ Treime...
Tat\l nostru... C\ a Ta este `mp\r\]ia...

Apoi, troparele, glasul al 6-lea:

Miluie[te-ne, Doamne, miluie[te-ne, c\ nepri-
cep=ndu-ne de nici un r\spuns, aceast\ rug\ciune
aducem ]ie, ca unui St\p=n, noi p\c\to[ii robii T\i,
miluie[te-ne.

Slav\...

Doamne, miluie[te-ne c\ `ntru Tine am n\-
d\jduit; nu Te m=nia pe noi foarte, nici pomeni
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f\r\delegile noastre, ci caut\ [i acum ca un milostiv
[i ne izb\ve[te de vr\jma[ii no[tri, c\ Tu e[ti
Dumnezeul nostru [i noi suntem poporul T\u; to]i,
lucrul m=inilor Tale [i numele T\u chem\m.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

U[a milostivirii deschide-o, nou\, binecuv=ntat\
N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\, ca s\ nu
pierim cei care n\d\jduim `ntru tine, ci s\ ne iz-
b\vim prin tine din nevoi, c\ci tu e[ti m=ntuirea
neamului cre[tinesc.

Apoi: Cred `ntru unul Dumnezeu...

Apoi: Doamne miluie[te (de 12 ori), Slav\... {i acum... Veni]i
s\ ne `nchin\m... (de 3 ori) [i Psalmul 142: Doamne, auzi
rug\ciunea mea..., Slav\..., {i acum..., Aliluia (de 3 ori). {i
`ndat\ se c=nt\: Dumnezeu este Domnul...

Apoi troparul acesta, glasul al 2-lea:

C=nd Te-ai pogor=t la moarte, Cel ce e[ti via]a
cea f\r\ de moarte, atunci iadul ai omor=t cu
str\lucirea Dumnezeirii; iar c=nd ai `nviat pe cei
mor]i din cele de dedesubt, toate puterile cere[ti au
strigat: D\t\torule de via]\, Hristoase Dumnezeul
nostru, slav\ }ie (de dou\ ori).
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Slav\..., {i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate
sunt pream\rite, N\sc\toare de Dumnezeu; cu
cur\]ia fiind pecetluit\ [i cu fecioria p\zit\, cu ade-
v\rat Maic\ te-ai cunoscut, n\sc=nd pe Dumnezeu cel
adev\rat, pe Care roag\-L s\ m=ntuiasc\ sufletele
noastre.

Doamne miluie[te (de 3 ori). Slav\... {i acum... Psalmul 50:
Miluie[te-m\ Dumnezeule... 

Domnului s\ ne rug\m.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu,
Care cercetezi f\ptura Ta, C\ruia sunt ar\tate
patimile mele [i neputin]a firii noastre omene[ti [i
t\ria pizma[ului nostru, Tu `nsu]i m\ acoper\ de
r\utatea lui, pentru c\ puterea lui este tare, iar
firea noastr\ p\tima[\ [i t\ria neputincioas\. Tu,
dar, o, Bunule, Cel ce [tii neputin]a noastr\, Care [i
por]i greutatea neputin]ei noastre, p\ze[te-m\ de
tulburarea cugetelor [i de potopul patimilor [i f\-
m\ vrednic de aceast\ slujb\ sf=nt\ a Ta, ca nu
cumva, `n poftele mele cele spurcate, s\ pierd
dulcea]a ei [i s\ m\ aflu f\r\ de ru[ine [i f\r\ de
fric\ `naintea Ta. Ci, Doamne, preadulcele meu
Iisuse, miluie[te-m\ [i m\ m=ntuie[te.
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Condacele [i Icoasele M=ntuitorului nostru 
Iisus Hristos

Condacul, glasul al 8-lea:

Ap\r\torul cel mai mare [i Doamne, birui-
torul iadului, ca cei ce ne-am izb\vit de

moartea cea ve[nic\, cele de laud\ aducem }ie, noi
robii T\i [i zidirea Ta. Ci, ca Cel care ai `ndur\ri
nenum\rate, de toate nevoile ne izb\ve[te pe noi,
care strig\m: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Icosul 1: 

F\c\torul `ngerilor [i Doamne al puterilor,
deschide-mi mie nepriceputului mintea [i

limba, spre lauda preacuratului T\u nume, precum
ai deschis auzul [i limba celui surd [i g=ngav de
demult, care gr\ia strig=nd:

Iisuse preaminunate, mirarea `ngerilor,
Iisuse preaputernice, izb\virea str\mo[ilor,
Iisuse preadulce, slava patriarhilor,
Iisuse preasl\vite, t\ria oc=rmuitorilor,
Iisuse preaiubite, plinirea proorocilor,
Iisuse preaminunate, `nt\rirea mucenicilor,
Iisuse prealine, bucuria c\lug\rilor,
Iisuse preamilostive, dulcea]a preo]ilor,
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Iisuse prea`ndurate, `nfr=narea pustnicilor,
Iisuse preadulce, bucuria preacuvio[ilor,
Iisuse preacurate, mintea cea `ntreag\ a celor

cura]i cu fecioria,
Iisuse cel mai `nainte de veci, m=ntuirea p\-

c\to[ilor,
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 2-lea:

V\z=nd, Doamne, pe v\duva care pl=ngea
foarte [i, precum atunci, milostivindu-Te,

ai `nviat pe fiul ei, pe care `l ducea s\-l `ngroape,
a[a `nviaz\ [i sufletul meu cel omor=t cu p\catele,
Iubitorule de oameni, [i Te milostive[te spre mine,
care strig }ie: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

~n]elesul cel greu de p\truns, c\ut=nd Filip s\-l
`n]eleag\, gr\ia: Doamne, arat\ nou\ pe Tat\l.

Iar Tu ai zis c\tre d=nsul: At=ta vreme ai fost cu
Mine [i n-ai cunoscut c\ Tat\l este `ntru Mine [i Eu
`ntru Tat\l? De aceea, }ie, Celui ce e[ti necuprins,
cu fric\ strig\m:

Iisuse, Dumnezeule cel mai `nainte de veci,
Iisuse, ~mp\ratul cel preaputernic,
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Iisuse, St\p=nul cel `ndelung-r\bd\tor,
Iisuse, M=ntuitorul cel preamilostiv,
Iisuse, p\zitorul meu cel preabun,
Iisuse cur\]e[te p\catele mele.
Iisuse ridic\ f\r\delegile mele.
Iisuse iart\ nedrept\]ile mele.
Iisuse, n\dejdea mea, nu m\ l\sa pe mine.
Iisuse, ajutorul meu, nu m\ lep\da pe mine.
Iisuse, Ziditorul meu, nu m\ uita pe mine.
Iisuse, P\storul meu, nu m\ pierde pe mine.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 3-lea:

Iisuse, Care ai `mbr\cat cu putere de sus pe
Apostolii T\i, care [edeau `n Ierusalim,

`mbrac\-m\ [i pe mine cel golit de toate faptele cele
bune, cu c\ldura Duhului T\u celui Sf=nt, [i-mi d\
mie s\ c=nt }ie cu dragoste: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Iisuse, Cel care ai mul]ime de `ndur\ri, Care
ai chemat pe vame[i [i pe p\c\to[i [i pe cei

necredincio[i, nu m\ trece cu vederea acum pe
mine cel asemenea lor; ci, ca ni[te mir de mult pre],
prime[te c=ntarea aceasta:

LITURGHIERUL PASTORAL

252

C M

Y K

C M

Y K



Iisuse, puterea cea nebiruit\,
Iisuse, mila cea f\r\ de sf=r[it,
Iisuse, frumuse]ea cea prealuminat\,
Iisuse, dragostea cea nebiruit\,
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu,
Iisuse miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul.
Iisuse auzi-m\ pe mine cel z\mislit `ntru f\r\delegi.
Iisuse cur\]e[te-m\ pe mine, cel n\scut `n p\cate.
Iisuse `nva]\-m\ pe mine, netrebnicul.
Iisuse lumineaz\-m\ pe mine, `ntunecatul.
Iisuse cur\]e[te-m\ pe mine, `ntinatul.
Iisuse scoate-m\ pe mine, desfr=natul.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 4-lea:

Vifor de g=nduri ̀ ndoite av=nd ̀ n\untru Petru
se afunda; iar v\z=ndu-Te pe Tine, Iisuse,

fiind cu trup [i umbl=nd pe ap\, Te-a cunoscut pe
Tine Dumnezeu adev\rat [i, primind m=na Ta cea
m=ntuitoare, a zis: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Auzit-a orbul, Doamne, c\ Tu treci pe cale [i
a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluie[te-

m\; [i chem=ndu-l i-ai deschis ochii lui. Lumineaz\
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cu mila Ta [i ochii cei cuget\tori ai inimii mele, ai
celui care strig [i gr\iesc:

Iisuse, ziditorul celor de sus,
Iisuse, r\scump\r\torul celor de jos,
Iisuse, pierz\torul celor de dedesubt,
Iisuse, `nfrumuse]\torul f\pturilor,
Iisuse, m=ng=ierea sufletului meu,
Iisuse, lumin\torul min]ii mele,
Iisuse, veselia inimii mele,
Iisuse, s\n\tatea trupului meu,
Iisuse, M=ntuitorul meu, m=ntuie[te-m\.
Iisuse, lumin\torul meu, lumineaz\-m\.
Iisuse, izb\ve[te-m\ de toat\ munca.
Iisuse m=ntuie[te-m\ pe mine, nevrednicul.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 5-lea:

Precum ne-ai r\scump\rat de demult din
blestemul Legii cu s=ngele cel izvor=tor din

Dumnezeu, Iisuse, a[a ne scoate [i din la]urile cu
care [arpele ne-a `mpiedicat pe noi, prin patimile
cele trupe[ti, prin `ndemn\rile spre desfr=nare [i
prin tr=nd\virea cea rea, pe cei care strig\m }ie:
Aliluia!
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Icosul al 5-lea:

V\z=nd pruncii evreilor `n chip omenesc pe
Cel care a zidit pe om cu m=inile, [i cunos-

c=ndu-L a fi St\p=nul, s-au nevoit cu st=lp\ri a
pl\cea Lui, strig=nd: Osana! Iar noi aducem }ie
c=ntare, gr\ind:

Iisuse, Dumnezeul cel adev\rat,
Iisuse, Fiul lui David,
Iisuse, ~mp\ratul cel preasl\vit,
Iisuse, Mielul cel nevinovat,
Iisuse, P\storul cel prealuminat,
Iisuse, p\zitorul prunciei mele,
Iisuse, `ndrept\torul tinere]ilor mele,
Iisuse, lauda b\tr=ne]ilor mele,
Iisuse, n\dejdea cea de la moartea mea,
Iisuse, via]a mea de dup\ moarte,
Iisuse, lini[tea mea la judecata Ta,
Iisuse, dorirea mea, nu m\ ru[ina pe mine atuncea.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 6-lea:

Vestirea [i graiurile propov\duirilor celor de
Dumnezeu purt\tori plinind-o, Iisuse, pe

p\m=nt Te-ai ar\tat [i cu oamenii ai vie]uit, Cel
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care e[ti neajuns, [i durerile noastre le-ai ridicat,
de unde cu r\nile Tale noi t\m\duindu-ne, ne-am
deprins a c=nta: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

R\s\rit-a `n lume luminarea adev\rului T\u
[i s-a izgonit `n[el\ciunea cea diavoleasc\,

M=ntuitorul nostru, c\ idolii ner\bd=nd t\ria Ta
au c\zut, iar noi dob=ndind m=ntuire, strig\m }ie:

Iisuse, adev\rul cel ce izgone[ti `n[el\ciunea,
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile,
Iisuse, ~mp\rate, `nt\ritorul tuturor t\riilor,
Iisuse, Dumnezeule, Cel care petreci `ntru mil\,
Iisuse, p=inea vie]ii, satur\-m\ pe mine cel

fl\m=nd.
Iisuse, izvorul `n]elepciunii, adap\-m\ pe mine

cel `nsetat.
Iisuse, ve[m=ntul cel de veselie, `mbrac\-m\ pe

mine cel `ntinat.
Iisuse, acoper\m=ntul cel de bucurie, acoper\-m\

pe mine, nevrednicul.
Iisuse, d\t\torul celor care cer, d\-mi s\ pl=ng

pentru p\catele mele.
Iisuse, Cel care afli pe cei care-i cau]i, afl\ [i

sufletul meu.
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Iisuse, deschiz\torul celor care bat, deschide inima
mea cea tic\loas\.

Iisuse, r\scump\r\torul p\c\to[ilor, cur\]e[te f\-
r\delegile mele.

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 7-lea:

Vr=nd s\ descoperi taina cea ascuns\ din veac,
ca o oaie la junghiere Te-ai adus, Iisuse, [i ca

un miel, f\r\ de glas `naintea celui ce-l tunde pe el,
[i ca un Dumnezeu din mor]i ai `nviat [i cu slav\ la
ceruri Te-ai `n\l]at [i ne-ai ridicat pe noi, care
strig\m }ie: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Ar\tat-a f\ptur\ minunat\, ar\t=ndu-Se nou\,
F\c\torul; c\ din Fecioar\, mai presus de

fire S-a `ntrupat [i din morm=nt a `nviat, ne-
stric=nd pece]ile, [i la Apostoli prin u[ile `ncuiate a
intrat cu trupul. Drept aceea minun=ndu-ne, cu
credin]\ strig\m:

Iisuse, Cuv=ntul cel necuprins,
Iisuse, Cuv=ntul cel nev\zut,
Iisuse, puterea cea neajuns\,
Iisuse, `n]elepciunea cea mai presus de cuget,
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Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins `n scris,
Iisuse, domnia cea nenum\rat\ cu anii,
Iisuse, `mp\r\]ia cea nebiruit\,
Iisuse, st\p=nirea cea f\r\ de sf=r[it,
Iisuse, t\ria cea prea`nalt\,
Iisuse, puterea cea ve[nic\,
Iisuse, F\c\torul meu, miluie[te-m\.
Iisuse, M=ntuitorul meu, m=ntuie[te-m\.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 8-lea:

V\z=nd str\in\ `ntruparea lui Dumnezeu, s\
ne `nstr\in\m din lumea cea de[art\ [i

mintea spre cele dumnezeie[ti s\ o suim, c\ pentru
aceasta Dumnezeu pe p\m=nt S-a pogor=t, ca s\ ne
ridice la ceruri pe noi, cei care c=nt\m Lui: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Cu totul era `ntre cei de jos, [i dintre cei de
sus nicicum nu S-a desp\r]it Cel negr\it,

c=nd de voie pentru noi a p\timit, [i cu moartea Sa
moartea noastr\ a omor=t-o, iar cu `nvierea Sa, a
d\ruit via]\ celor care-I c=nt\:

Iisuse, bucuria inimii,
Iisuse, t\ria trupului,
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Iisuse, lumina sufletului,
Iisuse, repejunea min]ii,
Iisuse, bucuria cuno[tin]ei,
Iisuse, n\dejdea cea aleas\,
Iisuse, pomenirea cea ve[nic\,
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri,
Iisuse, slava mea cea prea`nalt\,
Iisuse, dorirea mea, nu m\ lep\da pe mine.
Iisuse, P\storul meu, caut\-m\ pe mine.
Iisuse, M=ntuitorul meu, m=ntuie[te-m\.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 9-lea:

Toat\ firea `ngereasc\, Iisuse, f\r\ de `ncetare
sl\ve[te preasf=nt numele T\u `n ceruri,

strig=nd: Sf=nt, Sf=nt, Sf=nt; iar noi p\c\to[ii pe
p\m=nt, cu buze de tin\, c=nt\m: Aliluia!

Icosul al 9-lea: 

Pe ritorii cei mult gr\itori `i vedem t\c=nd ca
ni[te pe[ti f\r\ de glas despre Tine, Iisuse,

M=ntuitorul meu; c\ nu se pricep s\ spun\ cum
Dumnezeu neschimbat fiind, petreci [i om deplin.
Iar noi, minun=ndu-ne de o tain\ ca aceasta, cu
credin]\ strig\m:
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Iisuse, Dumnezeul cel ve[nic,
Iisuse, ~mp\ratul `mp\ra]ilor,
Iisuse, St\p=nul st\p=nilor,
Iisuse, Judec\torul celor vii [i al celor mor]i,
Iisuse, n\dejdea celor f\r\ de n\dejde,
Iisuse, m=ng=ierea celor care pl=ng,
Iisuse, slava s\racilor,
Iisuse, nu m\ judeca dup\ faptele mele.
Iisuse, cur\]e[te-m\ dup\ mare mila Ta.
Iisuse, izgone[te de la mine tr=nd\virea.
Iisuse, lumineaz\-mi g=ndul cel tainic al inimii.
Iisuse, d\-mi aducere aminte de moarte.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 10-lea:

Vr=nd s\ m=ntuie[ti lumea, R\s\ritule al
r\s\riturilor, venind c\tre apus, la firea

noastr\ cea `ntunecat\, Te-ai smerit p=n\ la
moarte; drept aceea s-a pre`n\l]at numele T\u mai
mult dec=t tot numele, [i de la toate f\pturile
cere[ti [i p\m=nte[ti auzi: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

~mp\rate cel ve[nic, M=ng=ietorule cel ade-
v\rat, Hristoase, cur\]e[te-ne de toat\ `ntin\-
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ciunea, precum ai cur\]it pe cei zece lepro[i [i ne
t\m\duie[te, precum ai t\m\duit sufletul cel iu-
bitor de argint al lui Zaheu vame[ul, ca s\ c=nt\m
}ie cu umilin]\, strig=nd:

Iisuse, vistierul cel nestricat,
Iisuse, bog\]ia cea ne`mpu]inat\,
Iisuse, hrana cea tare,
Iisuse, b\utura cea nesecat\,
Iisuse, `mbr\c\mintea s\racilor,
Iisuse, folositorul v\duvelor,
Iisuse, ap\r\torul celor lipsi]i,
Iisuse, ajut\torul celor osteni]i,
Iisuse, `ndrept\torul celor str\ini,
Iisuse, c=rmaciul celor ce `noat\ pe mare,
Iisuse, lini[tea celor `nv\lui]i,
Iisuse, Dumnezeule, ridic\-m\ pe mine, cel c\zut.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 11-lea:

C=ntare cu totul de umilin]\ aduc }ie, eu
nevrednicul, [i strig }ie ca [i cananeianca:

Iisuse, miluie[te-m\, c\ nu am fiic\, ci trup, care
cumplit este chinuit de diavolul, cu patimi [i cu
urgie fiind aprins, [i d\-mi t\m\duire mie celui
care strig: Aliluia!
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Icosul al 11-lea:

Lumin\torul cel primitor de lumin\, al celor
dintru `ntunericul necuno[tin]ei, Pavel,

care mai `nainte Te izgonea, socotind puterea
glasului cel de Dumnezeu `n]elep]itor, [i-a limpezit
pornirea cea rea a sufletului. A[a [i mie lumineaz\-
mi luminile cele `ntunecate ale sufletului, ale celui
care strig:

Iisuse, ~mp\ratul meu cel preatare.
Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic,
Iisuse, Domnul meu cel f\r\ de moarte,
Iisuse, Ziditorul meu cel preasl\vit,
Iisuse, ~ndrept\torul meu cel preabun,
Iisuse, P\storul meu cel prea`ndurat,
Iisuse, St\p=nul meu cel preamilos=rd,
Iisuse, M=ntuitorul meu cel iubitor de oameni,
Iisuse, lumineaz\-mi mintea cea `ntunecat\ cu

patimile.
Iisuse, t\m\duie[te-mi trupul cel r\nit cu p\catele.
Iisuse, cur\]e[te-mi mintea de g=ndurile cele

de[arte.
Iisuse, p\ze[te-mi inima de poftele cele viclene.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

LITURGHIERUL PASTORAL

262

C M

Y K

C M

Y K



Condacul al 12-lea:

D\ruie[te-mi har, Dezleg\torule al tuturor
datoriilor, Iisuse, [i m\ prime[te pe mine cel

ce m\ poc\iesc, precum ai primit pe Petru, care s-a
lep\dat de Tine, [i m\ cheam\ pe mine tr=ndavul,
precum de demult pe Pavel, care Te prigonea, [i m\
auzi pe mine, cel care strig }ie: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Sl\vind ̀ ntruparea Ta, Te l\ud\m to]i [i credem
cu Toma, c\ Domn [i Dumnezeu e[ti, Cel

care [ezi de-a dreapta Tat\lui [i va s\ judeci viii [i
mor]ii. Atunci adic\ m\ `nvrednice[te st\rii celei
de-a dreapta pe mine cel care strig:

Iisuse, ~mp\ratul cel mai `nainte de veci,
m=ntuie[te-m\.

Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine `nmi-
resmeaz\-m\.

Iisuse, c\ldura cea iubit\, `nc\lze[te-m\.
Iisuse, acoper\m=ntul cel mai `nainte de veci,

acoper\-m\.
Iisuse, ve[m=ntul cel luminat, ̀ nfrumuse]eaz\-m\.
Iisuse, m\rg\ritarul cel cinstit, lumineaz\-m\.
Iisuse, piatra cea scump\, str\luce[te peste mine.
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Iisuse, soarele drept\]ii lumineaz\-m\.
Iisuse, lumina cea sf=nt\, str\luce[te peste mine.
Iisuse, de durerile cele suflete[ti [i trupe[ti,

izb\ve[te-m\.
Iisuse scoate-m\ din m=na protivnicului.
Iisuse izb\ve[te-m\ de focul cel nestins [i de alte

chinuri ve[nice.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Condacul al 13-lea:

O, Preadulce [i `ntru tot `ndurate Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, prime[te

acum aceast\ pu]in\ rug\ciune a noastr\, precum
ai primit cei doi bani ai v\duvei, [i p\ze[te mo[-
tenirea Ta de vr\jma[ii cei v\zu]i [i de cei nev\zu]i,
de venirea altor neamuri asupra noastr\, de
neputin]e [i de foamete, de toate sc=rbele [i r\nile
cele aduc\toare de moarte, [i din chinurile cele
viitoare scoate-ne pe to]i, care strig\m }ie: Aliluia
(acest Condac se zice de trei ori).

Dup\ aceasta se zice iar\[i Icosul `nt=i: F\c\torul `ngerilor [i
Doamne al puterilor... {i Condacul `nt=i: Ap\r\torul cel mai
mare [i Doamne...
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Rug\ciunea c\tre Domnul nostru Iisus Hristos
F\cut\ de Sf=ntul Isaac Sirul

Domnului s\ ne rug\m.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Care ai pl=ns pentru Laz\r [i lacrimi de

`ntristare [i de milostivire ai v\rsat pentru d=nsul,
prime[te lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindec\
patimile mele. Cu r\nile Tale, t\m\duie[te r\nile
mele. Cu S=ngele T\u, cur\]e[te s=ngele meu [i
amestec\ `n trupul meu mireasma trupului T\u,
cel de via]\ f\c\tor. Fierea cu care vr\jma[ii Te-au
ad\pat s\ `ndulceasc\ am\r\ciunea cu care pro-
tivnicul m-a ad\pat. Trupul T\u `ntins pe Cruce s\
`ntind\ c\tre Tine mintea mea, cea tras\ jos de
diavoli. Capul T\u, pe care l-ai aplecat pe Cruce,
s\ `nal]e capul meu cel p\lmuit de potrivnici. Prea-
sfintele Tale m=ini, pironite de cei f\r\ de lege pe
Cruce, s\ m\ trag\ spre Tine din pr\pastia pier-
z\rii, precum a f\g\duit preasf=nt\ gura Ta. Fa]a
Ta, cea batjocorit\ cu p\lmuiri [i cu scuip\ri, s\
umple de str\lucire fa]a mea cea `ntinat\ `n f\r\-
delegi. Duhul T\u, pe care l-ai `ncredin]at Tat\lui
c=nd erai pe Cruce, s\ m\ pov\]uiasc\ spre Tine,
prin harul T\u. Nu am inim\ plin\ de durere ca s\
Te caut. Nu am poc\in]a, nici umilin]a care `ntorc
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pe fii la mo[tenirea lor. Nu am lacrimi m=ng=ie-
toare, St\p=ne. S-a `ntunecat mintea mea cu cele
lume[ti, [i nu poate s\ caute spre Tine cu durere. S-
a r\cit inima mea de at=tea ispite [i nu poate s\ se
`nfierb=nte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine.
Ci Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vis-
tierul bun\t\]ilor, d\ruie[te-mi poc\in]\ ne[tirbit\
[i inim\ `ndurerat\, ca s\ pornesc cu tot sufletul `n
c\utarea Ta; c\ci f\r\ de Tine m\ voi `nstr\ina de
tot binele. D\-mi a[adar, Bunule, harul T\u. Tat\l,
Care Te-a n\scut din s=nurile Sale f\r\ de ani [i mai
`nainte de veci, s\ `nnoiasc\ `n mine `nchipuirea
icoanei Tale. Te-am p\r\sit, Doamne; s\ nu m\
p\r\se[ti. Am ie[it de la Tine; ie[i `n c\utarea mea.
Du-m\ la p\[unea Ta cea duhovniceasc\. Num\r\-m\
`ntre oile turmei Tale preaalese. Hr\ne[te-m\ `m-
preun\ cu ele din verdea]a dumnezeie[tilor Tale
Taine. C\ci inima lor curat\ este s\la[ul T\u [i se
vede `ntr-`nsa str\lucirea descoperirilor Tale. Str\-
lucirea Ta este m=ng=ierea [i odihna celor care s-au
ostenit pentru Tine `n necazuri [i `n toate felurile
de chinuri. Acestei str\luciri m\ `nvrednice[te [i pe
mine, nevrednicul, cu harul [i cu iubirea de oameni
a M=ntuitorului nostru Iisus Hristos, `n vecii vecilor.
Amin.
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PARACLISUL PREASFINTEI
N|SC|TOARE DE DUMNEZEU

Facere a lui Teostirict Monahul; dup\ al]ii, 
a lui Teofan

Acest paraclis se c=nt\ la `ntristarea sufletului [i la vreme de
nevoie.

De este preot se zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...,
iar de este diacon, monah sau mirean, se zice: Pentru rug\ciunile
Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi.

Apoi: Împ\rate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Slav\... {i acum...
Preasfânt\ Treime... Doamne miluie[te (de 3 ori), Slav\... {i acum...
Tat\l nostru... [i troparele: 

Miluie[te-ne, Doamne, miluie[te-ne, c\ nepri-
cepându-ne de nici un r\spuns, aceast\

rug\ciune aducem }ie, ca unui St\pân, noi,
p\c\to[ii robii T\i, miluie[te-ne.

Slav\... 

Doamne, miluie[te-ne c\ întru Tine am n\-
d\jduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici po-

meni f\r\delegile noastre, ci caut\ [i acum ca un
Milostiv [i ne izb\ve[te de vr\jma[ii no[tri; c\ Tu
e[ti Dumnezeul nostru [i noi suntem poporul T\u;
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to]i, lucrul mâinilor Tale [i numele T\u chem\m.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

U[a milostivirii deschide-o nou\, binecuvân-
tat\ N\sc\toare de Dumnezeu Fecioar\, ca

s\ nu pierim cei care n\d\jduim întru tine, ci s\ ne
mântuim prin tine din nevoi, c\ tu e[ti mântuirea
neamului cre[tinesc. 

Apoi:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tat\l Atot-
]iitorul, F\c\torul cerului [i al p\mântului,

v\zutelor tuturor [i nev\zutelor.
{i întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui

Dumnezeu, Unul-N\scut, Care din Tat\l S-a n\scut
mai înainte de to]i vecii; Lumin\ din Lumin\,
Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu adev\rat, n\scut,
iar nu f\cut, Cel de o fiin]\ cu Tat\l, prin Care
toate s-au f\cut;

Care pentru noi oamenii [i pentru a noastr\
mântuire, S-a pogorât din ceruri, [i S-a întrupat de
la Duhul Sfânt [i din Fecioara Maria [i S-a f\cut om; 

{i S-a r\stignit pentru noi în zilele lui Pilat din
Pont  [i a p\timit [i S-a îngropat;

{i a înviat a treia zi dup\ Scripturi.
{i S-a în\l]at la ceruri [i [ade de-a dreapta

Tat\lui;
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{i iar\[i va s\ vin\ cu slav\, s\ judece viii [i
mor]ii, a C\rui împ\r\]ie nu va avea sfâr[it.

{i întru Duhul Sfânt, Domnul de via]\ F\c\-
torul, Care din Tat\l purcede, Cel ce împreun\ cu
Tat\l [i cu Fiul este închinat [i sl\vit, Care a gr\it
prin prooroci.

Întru una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostoleasc\
Biseric\;

M\rturisesc un Botez întru iertarea p\catelor;
A[tept învierea mor]ilor.
{i via]a veacului ce va s\ fie. Amin.

Doamne miluie[te (de 12 ori).

Apoi: 

Psalmul 142

Doamne, auzi rug\ciunea mea, ascult\ cererea
mea, întru credincio[ia Ta, auzi-m\, întru

dreptatea Ta. S\ nu intri la judecat\ cu robul T\u,
c\ nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vr\j-
ma[ul prigone[te sufletul meu [i via]a mea o calc\
în picioare; f\cutu-m-a s\ locuiesc în întuneric ca
mor]ii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine [i
inima mea încremenit\ înl\untrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate
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lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am
gândit. Întins-am c\tre Tine mâinile mele, sufletul
meu ca un p\mânt înseto[at. Degrab auzi-m\,
Doamne, c\ a sl\bit duhul meu. Nu-}i întoarce fa]a
Ta de la mine, ca s\ nu m\ asem\n celor care se
coboar\ în mormânt. F\ s\ aud diminea]a mila Ta,
c\ la Tine îmi este n\dejdea. Arat\-mi calea pe
care voi merge, c\ la Tine am ridicat sufletul meu.
Scap\-m\ de vr\jma[ii mei, c\ la Tine alerg, Doamne.
Înva]\-m\ s\ fac voia Ta, c\ Tu e[ti Dumnezeul meu.
Duhul T\u cel bun s\ m\ pov\]uiasc\ la p\mântul
drept\]ii. Pentru numele T\u, Doamne, d\ruie[te-mi
via]\. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul
meu. F\ bun\tate de stârpe[te pe vr\jma[ii mei [i
pierde pe to]i cei care nec\jesc sufletul meu, c\ eu
sunt robul T\u.

Slav\... {i acum... Aliluia (de 3 ori), 
Doamne miluie[te (de 3 ori)

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

C\tre N\sc\toarea de Dumnezeu, acum cu
os=rdie s\ alerg\m noi, p\c\to[ii [i smeri]ii,

[i s\ c\dem cu poc\in]\, strig=nd din ad=ncul sufletului:
St\p=n\, ajut\-ne, milostivindu-te spre noi; gr\be[te
c\ pierim sub mul]imea p\catelor; nu `ntoarce pe
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robii t\i neajutora]i, c\ pe tine, singur\ n\dejde te-
am c=[tigat (de dou\ ori).

Slav\... {i acum...

Nu vom t\cea, N\sc\toare de Dumnezeu, pu-
rurea a spune puterile tale noi, nevrednicii.

C\ de nu ai fi stat tu `nainte rug=ndu-te, cine ne-ar fi
izb\vit din at=tea nevoi? Sau cine ne-ar fi p\zit p=n\
acum slobozi? Nu ne vom dep\rta de la tine,
St\p=n\, c\ tu izb\ve[ti pe robii t\i pururea din
toate nevoile.

Psalmul 50:

Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\ mare mila
Ta, [i dup\ mul]imea îndur\rilor Tale,

[terge f\r\delegea mea. Mai vârtos m\ spal\ de
f\r\delegea mea [i de p\catul meu m\ cur\]e[te. C\
f\r\delegea mea eu o cunosc [i p\catul meu îna-
intea mea este pururea. }ie unuia am gre[it [i r\u
înaintea Ta am f\cut, a[a încât drept e[ti Tu întru
cuvintele Tale [i biruitor când vei judeca Tu. C\ iat\
întru f\r\delegi m-am z\mislit [i în p\cate m-a
n\scut maica mea. C\, iat\, adev\rul ai iubit; cele
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near\tate [i cele ascunse ale în]elepciunii Tale, mi-ai
ar\tat mie. Stropi-m\-vei cu isop [i m\ voi cur\]i;
sp\la-m\-vei [i mai vârtos decât z\pada m\ voi albi.
Auzului meu vei da bucurie [i veselie; bucura-se-vor
oasele mele cele smerite. Întoarce fa]a Ta de la
p\catele mele [i toate f\r\delegile mele [terge-le.
Inim\ curat\ zide[te întru mine, Dumnezeule, [i
duh drept înnoie[te întru cele dinl\untru ale mele.
Nu m\ lep\da de la fa]a Ta [i Duhul T\u cel Sfânt
nu-L lua de la mine. D\-mi mie bucuria mântuirii
Tale [i cu duh st\pânitor m\ înt\re[te. Înv\]a-voi
pe cei f\r\ de lege c\ile Tale [i cei necredincio[i  la
Tine se vor întoarce. Izb\ve[te-m\ de v\rsarea de
sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne,
buzele mele vei deschide [i gura mea va vesti lauda
Ta. C\ de ai fi voit jertf\, }i-a[ fi dat; arderile de
tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umi-
lit, inima înfrânt\ [i smerit\ Dumnezeu nu o va urgisi.
F\ bine, Doamne, întru bun\voirea Ta, Sionului, [i
s\ se zideasc\ zidurile Ierusalimului. Atunci vei
binevoi jertfa drept\]ii, prinosul [i arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul T\u vi]ei.
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Canonul N\sc\toarei de Dumnezeu

C=ntarea 1, glasul al 8-lea:

Irmosul:

Apa trec=nd-o ca pe uscat [i din r\utatea
egiptenilor sc\p=nd israeliteanul, striga:

Izb\vitorului [i Dumnezeului nostru s\-I c=nt\m.

Pripeal\: Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne
pe noi.

De multe ispite fiind cuprins, c\tre tine alerg
c\ut=nd m=ntuire; o, Maic\ a Cuv=ntului [i Fe-
cioar\, de rele [i de nevoi m=ntuie[te-m\.

Asupririle chinurilor m\ tulbur\ [i de multe
sc=rbe se umple sufletul meu; a[az\-le, Fecioar\,
cu lini[tea Fiului [i Dumnezeului t\u, Ceea ce e[ti
cu totul f\r\ de prihan\.

Slav\...

Pe tine, ceea ce ai n\scut pe M=ntuitorul [i
Dumnezeu, te rog Fecioar\, izb\ve[te-m\ din
nevoi, c\ la tine sc\p=nd acum `mi tind [i sufletul [i
g=ndul meu.

{i acum...
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Fiind bolnav cu trupul [i cu sufletul, cercet\rii celei
dumnezeie[ti [i purt\rii tale de grij\ ̀ nvrednice[te-m\,
Maica lui Dumnezeu, ca ceea ce e[ti bun\ [i N\sc\-
toarea Celui bun.

C=ntarea a 3-a:

Irmosul:

Doamne, Cel care ai f\cut cele de deasupra
crugului ceresc [i ai zidit Biserica, Tu pe mine

m\ `nt\re[te `ntru dragostea Ta; c\ Tu e[ti marginea
doririlor [i credincio[ilor `nt\rire, Unule Iubitorule
de oameni.

Folositoare [i acoper\m=nt vie]ii mele te pun pe
tine, N\sc\toare de Dumnezeu Fecioar\; tu m\ `n-
drepteaz\ la ad\postirea ta, ceea ce e[ti pricina bun\-
t\]ilor [i credincio[ilor `nt\rire, una `ntru tot l\udat\.

Te rog, Fecioar\, risipe[te-mi tulburarea sufle-
tului [i viforul sc=rbelor mele, c\ tu, Mireas\ dum-
nezeiasc\, pe Hristos ~ncep\torul lini[tii ai n\scut,
Ceea ce e[ti de Dumnezeu fericit\.

Slav\...

Ceea ce ai n\scut pe F\c\torul de bine, Care este
pricina bun\t\]ilor, bog\]ia facerii de bine izvor\[te-o
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tuturor, c\ toate le po]i ca Ceea ce ai n\scut pe
Hristos Cel puternic `ntru t\rie, una Preacurat\.

{i acum...

Fiind cuprins de neputin]e cumplite [i de chi-
nurile bolilor, tu, Fecioar\, ajut\-mi; cer ajutorul
t\u Fecioar\, c\ pe tine te [tiu comoar\ de t\m\duiri
ne`mpu]inat\ [i necheltuit\, Ceea ce e[ti cu totul f\r\
de prihan\.

Urm\toarele stihiri se zic dup\ C=ntarea a 3-a [i a 6-a:

Izb\ve[te de nevoi pe robii t\i, N\sc\toare de
Dumnezeu, c\ to]i, dup\ Dumnezeu, la tine sc\p\m
ca [i c\tre un zid nestricat [i folositor.

Caut\ cu milostivire, cu totul l\udat\ N\sc\toare
de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului
meu [i vindec\ durerea sufletului meu.

Preotul zice ectenia: Miluie[te-ne, Dumnezeule..., la care
pomene[te pe cei pentru care se face paraclisul: Doamne
miluie[te (de 12 ori). Apoi preotul zice ecfonisul: C\ milostiv [i
iubitor de oameni... {i `ndat\ sedealna, glasul al 2-lea:

Podobie: Cele de sus c\ut=nd...

Ceea ce e[ti rug\toare cald\ [i zid nebiruit, izvor
de mil\ [i lumii sc\pare, cu deadinsul strig\m c\tre
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tine, N\sc\toare de Dumnezeu, St\p=n\: Vino degrab
[i ne izb\ve[te din nevoi, ceea ce e[ti singura
grabnic folositoare.

C=ntarea a 4-a:

Irmosul:

Am auzit, Doamne, taina r=nduielii Tale, am
`n]eles lucrurile Tale [i am preasl\vit Dum-

nezeirea Ta.
Tulburarea patimilor mele [i viforul gre[elilor

mele alin\-le, Ceea ce ai n\scut pe Domnul `ndrep-
t\torul, dumnezeiasc\ Mireas\.

Chem=nd eu ad=ncul milostivirii tale, d\-mi-l mie,
Ceea ce ai n\scut pe Cel milostiv [i pe M=ntuitorul
tuturor celor ce te laud\ pe tine.

Slav\...

~ndulcindu-ne, Preacurat\, cu harurile tale, ]ie
c=ntare de mul]umire c=nt\m, [tiindu-te Maica lui
Dumnezeu.

{i acum...

N\dejde [i `nt\rire [i zid de sc\pare nemi[cat
c=[tig=ndu-te, Ceea ce e[ti `ntru tot l\udat\, de tot
necazul ne izb\vim.
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C=ntarea a 5-a:

Irmosul:

Lumineaz\-ne, Doamne, cu poruncile Tale [i
cu bra]ul T\u cel `nalt; pacea Ta d\-o nou\,

Iubitorule de oameni.
Umple, Preacurat\, de veselie via]a mea, d\-

ruindu-mi bucuria ta cea nestricat\, ceea ce ai
n\scut pricina veseliei.

Izb\ve[te-ne din nevoi, N\sc\toare de Dumnezeu,
Curat\, ceea ce ai n\scut Izb\virea cea ve[nic\ [i
Pacea care cov=r[e[te toat\ mintea.

Slav\...

Risipe[te negura gre[elilor mele, dumnezeiasc\
Mireas\, cu str\lucirea luminii tale, ceea ce ai
n\scut Lumina cea dumnezeiasc\ [i ve[nic\.

{i acum...

T\m\duie[te, Curat\, neputin]a sufletului meu,
`nvrednicindu-m\ cercet\rii tale, [i s\n\tate, cu
rug\ciunile tale, d\ruie[te-mi.

C=ntarea a 6-a:

Irmosul:

Rug\ciunea mea voi v\rsa c\tre Domnul [i Lui
voi spune sc=rbele mele; c\ s-a umplut sufletul
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meu de r\ut\]i [i via]a mea s-a apropiat de iad, [i ca
Iona m\ rog: Dumnezeule, din stric\ciune scoate-m\.

Cum a m=ntuit de moarte [i de putrejune firea
mea care era ]inut\ de moarte [i de putrejune, pe
Sine ~nsu[i d=ndu-Se spre moarte, Fecioar\, roag\-
te Fiului [i Dumnezeului t\u, s\ m\ izb\veasc\ [i de
r\ut\]ile vr\jma[ului.

Pe tine te [tiu folositoare [i p\zitoare prea tare
vie]ii mele, Fecioar\, care risipe[ti tulburarea n\-
pastelor [i izgone[ti asupririle diavolilor; ci m\
rog totdeauna: Izb\ve[te-m\ de stric\ciunea chi-
nurilor mele.

Slav\...

Pe tine, Fecioar\, te-am dob=ndit ca un zid de
sc\pare [i sufletelor m=ntuire des\v=r[it\ [i
desf\tare `ntru sc=rbe; de lumina ta pururea ne
bucur\m, o, St\p=n\; [i acum ne izb\ve[te din
nevoi [i din chinuri.

{i acum...

Acum zac `n patul durerilor [i nu este t\m\duire
trupului meu; ci m\ rog ]ie, celei bune, care ai n\scut
pe Dumnezeu, M=ntuitorul lumii [i t\m\duitorul
bolilor, ridic\-m\ din stric\ciunea durerilor.
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Preotul pomene[te pe cei pentru care se face paraclisul, a[a
cum s-a ar\tat dup\ C=ntarea a 3-a. Apoi ecfonis [i condacul,
glasul al 6-lea:

Ceea ce e[ti p\zitoarea cre[tinilor nebiruit\, [i
rug\toare ne`ncetat\ c\tre F\c\torul, nu trece gla-
surile cele de rug\ciune ale p\c\to[ilor; ci s=rguie[te
ca o bun\ spre ajutorul nostru, care cu credin]\
strig\m c\tre tine: Gr\be[te spre rug\ciune [i te ne-
voie[te spre ̀ mbl=nzire, ap\r=nd pururea pe cei care
te cinstesc, N\sc\toare de Dumnezeu.

PROCHIMEN, glasul al 4-lea

Pomeni-voi numele T\u `n tot neamul [i neamul.

Stih: Ascult\, fiic\, [i vezi [i pleac\ urechea ta [i uit\ poporul
t\u [i casa p\rintelui t\u.

Apostolul

Diaconul: ~n]elepciune.

Din Epistola c\tre Evrei a Sf=ntului Apostol Pavel citire:

(VII, 7-17)

Fra]ilor, f\r\ de nici o `ndoial\, cel mai mic se
binecuv=nteaz\ de cel mai mare. {i aici iau

zeciuial\ ni[te oameni muritori, pe c=nd dincolo,
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unul m\rturisit c\ este viu. Apoi, trebuie s\ spunem
c\, prin Avraam, a dat zeciuial\ [i Levi, zeciuitorul,
fiindc\ el era `nc\ `n coapsele lui Avraam, c=nd l-a
`nt=mpinat Melchisedec. Dac\ deci des\v=r[irea ar
fi fost preo]ia levi]ilor, c\ci Legea s-a dat poporului
pe temeiul preo]iei lor, ce nevoie mai era s\ se
ridice un alt preot dup\ r=nduiala lui Melchisedec,
[i nu dup\ r=nduiala lui Aaron? Iar dac\ preo]ia s-a
schimbat, urmeaz\ numaidec=t [i schimbarea Legii.
Fiindc\ acela despre care se spun acestea este dintr-o
alt\ semin]ie, de unde nimeni n-a slujit altarului,
[tiut fiind c\ Domnul nostru a r\s\rit din Iuda, iar
despre semin]ia aceasta, cu privire la preo]i, Moise
n-a vorbit nimic. Apoi este lucru [i mai l\murit c\,
dac\ se ridic\ un alt preot dup\ asem\narea lui
Melchisedec, El S-a f\cut nu dup\ legea unei
porunci trupe[ti, ci cu puterea unei vie]i nepie-
ritoare, c\ci m\rturise[te despre El: Tu e[ti Preot `n
veac, dup\ r=nduiala lui Melchisedec.

Preotul: Pace ]ie. Cite]ul: {i duhului t\u. Aliluia..., 
glasul al 4-lea:

Acum sloboze[te pe robul T\u, St\p=ne, dup\ cuv=ntul T\u, ̀ n pace.

Stih: Lumin\ spre descoperirea neamurilor.
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Evanghelia

Diaconul: ~n]elepciune drep]i...

Din Sf=nta Evanghelie de la Luca citire:
(I, 39-49, 56)

~n zilele acelea, scul=ndu-se Maria, s-a dus `n
grab\ la munte, `ntr-un ora[ al lui Iuda, [i a

intrat `n casa lui Zaharia [i s-a `nchinat Elisabetei.
Iar c=nd a auzit Elisabeta `nchinarea Mariei, a
s\ltat pruncul `n p=ntecele ei; [i Elisabeta s-a umplut
de Duhul Sf=nt [i a strigat cu glas mare [i a zis:
Binecuv=ntat\ e[ti tu `ntre femei [i binecuv=ntat
este rodul p=ntecelui t\u. {i de unde cinstea aceasta
pentru mine, ca s\ vin\ la mine Maica Domnului
meu? C\ci iat\, cum a ajuns glasul `nchin\rii tale `n
urechile mele, a s\ltat pruncul de bucurie `n p=nte-
cele meu. {i fericit\ este aceea care a crezut c\ vor fi
`mplinite ̀ ntocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci
a zis Maria: M\re[te sufletul meu pe Domnul [i se
bucur\ duhul meu de Dumnezeu M=ntuitorul meu,
pentru c\ a c\utat spre smerenia roabei Sale. Iat\,
de acum, m\ vor ferici toate neamurile, pentru c\
mi-a f\cut mie m\rire Cel puternic [i sf=nt este
numele Lui. {i a r\mas Maria ̀ mpreun\ cu Elisabeta
ca la trei luni. Apoi s-a `ntors la casa ei.
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Slav\..., glasul al 2-lea:

P\rinte, Cuvinte [i Duhule, Treime Sf=nt\, cur\-
]e[te mul]imea gre[elilor noastre.

{i acum...

Pentru rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu,
Milostive, cur\]e[te mul]imea gre[elilor noastre.

Stih: Miluie[te-m\, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta [i dup\
mul]imea `ndur\rilor Tale, cur\]e[te toate f\r\delegile noastre.

{i stihirile acestea, glasul al 6-lea:

Podobie: Toat\ n\dejdea...

Ajutorului omenesc nu ne `ncredin]a, Preasf=nt\
St\p=n\, ci prime[te rug\ciunea robilor t\i, c\
necazurile ne cuprind [i nu putem r\bda s\get\rile
diavolilor; acoper\m=nt nu ne-am agonisit nic\ieri
unde s\ sc\p\m noi, p\c\to[ii, pururea fiind birui]i;
m=ng=iere nu avem afar\ de tine, St\p=na lumii.
N\dejdea [i folositoarea credincio[ilor, nu trece
rug\ciunile noastre, ci le f\ de folos.

Nimeni din cei ce alearg\ la tine nu iese ru[inat,
N\sc\toare de Dumnezeu Fecioar\; ci cer=nd dar
bun, prime[te d\ruirea c\tre cererea cea de folos.
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Prefacerea celor sc=rbi]i, izb\virea celor ne-
putincio[i fiind, izb\ve[te pe robii t\i, N\sc\toare
de Dumnezeu Fecioar\, pacea celor din r\zboaie,
lini[tea celor `nvifora]i, singura folositoare a
credincio[ilor.

Preotul zice:

M=ntuie[te, Dumnezeule, poporul T\u [i
binecuvinteaz\ mo[tenirea Ta, cerceteaz\

lumea Ta cu mil\ [i cu `ndur\ri, `nal]\ fruntea
dreptm\ritorilor cre[tini [i trimite peste noi milele
Tale cele bogate. Pentru rug\ciunile Preacuratei
St\p=nei noastre N\sc\toarei de Dumnezeu [i pururea
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei [i de via]\ f\-
c\toarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cere[tilor
netrupe[ti Puteri; cu rug\ciunile cinstitului, m\ritului
Prooroc, ~naintemerg\torului [i Botez\torului
Ioan; cu ale Sfin]ilor, m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda-
]ilor Apostoli; cu ale celor `ntre sfin]i P\rin]ilor
no[tri [i mari dasc\li ai lumii [i ierarhi: Vasile cel
Mare, Grigorie Cuv=nt\torul de Dumnezeu [i Ioan
Gur\ deAur; cu ale Sfin]ilor Atanasie, Chiril [i Ioan
cel Milostiv, patriarhii Alexandriei [i ale Sf=ntului
Nifon, patriarhul Constantinopolului; cu ale celor
`ntre sfin]i P\rin]ilor no[tri: Nicolae al Mirelor Lichiei
[i Spiridon al Trimitundei, f\c\tori de minuni,
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Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou de la Parto[,
Iorest [i Sava, Antim Ivireanul, Iosif M\rturisi-
torul, Ghelasie, Leontie de la R\d\u]i, Petru Movil\,
mitropolitul Kievului, Teodosie de la Brazi, Nectarie
de la Eghina [i cu ale tuturor sfin]ilor sfin]i]ilor ie-
rarhi; cu ale sfin]ilor, m\ri]ilor [i marilor Mucenici:
Gheorghe, purt\torul de biruin]\, Dimitrie, Izvo-
r=torul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat,
Mina [i Ioan cel Nou de la Suceava; cu ale Sf=n-
tului Sfin]itului Mucenic Haralambie; cu ale Sf=n-
tului Marelui Mucenic Nichita Romanul, cu ale
sfin]ilor Mucenici Serghie [i Vach, Ioan Valahul [i
Oprea, cu ale sfin]ilor m\rturisitori Ioan [i Moise,
Constantin voievod [i fiii s\i: Constantin, {tefan,
Radu [i Matei, Ianache, sfetnicul, cu ale Binecre-
dinciosului Voievod {tefan cel Mare [i Sf=nt [i cu
ale tuturor sfin]ilor bunilor biruitori mucenici; cu
ale Sfintelor Muceni]e: Tecla, Varvara, Anastasia,
Ecaterina, Chiriachia, Fotinia, Marina, Irina,
Tatiana [i Filoteea de la Arge[; cu ale cuvio[ilor [i
de Dumnezeu purt\torilor P\rin]ilor no[tri: Gri-
gorie Decapolitul, Nicodim cel Sfin]it, Dimitrie cel
Nou, Visarion [i Sofronie, Ioan, Antonie, Daniil
Sihastrul, Gherman din Dobrogea [i Ioan Casian,
Paisie [i Ioan de la Neam], Antipa de la Calapode[ti
[i Vasile de la Poiana M\rului; cu ale Cuvioasei [i
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mult-Milostive maicii noastre Parascheva [i cu ale
Cuvioasei Teodora de la Sihla; cu ale Sf=ntului (N),
ocrotitorul acestui sf=nt loca[; cu ale Sf=ntului (N)
a c\rui pomenire o s\v=r[im; cu rug\ciunile sfin]ilor
[i drep]ilor dumnezeie[ti P\rin]i Ioachim [i Ana [i
cu ale tuturor sfin]ilor; rug\mu-Te, mult-Milostive
Doamne, auzi-ne pe noi p\c\to[ii, [i ne miluie[te.

Doamne miluie[te (de 12 ori), apoi ecfonisul: Cu mila [i cu
`ndur\rile [i cu iubirea de oameni...

C=ntarea a 7-a:

Irmosul:

Tinerii cei ce au mers din Iudeea `n Babilon
oarec=nd, cu credin]a Treimii, v\paia cup-

torului au c\lcat-o, c=nt=nd: Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri, bine e[ti cuv=ntat.

C=nd ai vrut s\ tocme[ti m=ntuirea noastr\, M=n-
tuitorule, Te-ai s\l\[luit `n p=ntecele Fecioarei, pe
care ai ar\tat-o folositoare lumii. Bine e[ti cuv=ntat,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.

Maic\ preacurat\, roag\ pe Domnul milei, pe Care
L-ai n\scut, s\ izb\veasc\ de p\cate [i de `ntin\-
ciunea sufleteasc\ pe cei care strig\ cu credin]\:
Bine e[ti cuv=ntat, Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.
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Slav\...

Comoar\ de m=ntuire [i izvor de cur\]ie, turn de
t\rie [i u[\ de poc\in]\, pe Ceea ce Te-a n\scut pe Tine
ai ar\tat-o celor care strig\: Bine e[ti cuv=ntat, Dum-
nezeul p\rin]ilor no[tri.

{i acum...

De neputin]ele trupe[ti [i de p\catele suflete[ti, pe
cei ce vin cu dragoste c\tre acoper\m=ntul t\u cel
dumnezeiesc, `nvrednice[te-i s\ fie t\m\dui]i, N\sc\-
toare de Dumnezeu, care ai n\scut nou\ pe M=n-
tuitorul Hristos.

C=ntarea a 8-a:

Irmos: Pe ~mp\ratul ceresc...

Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuin]\ de
ajutor de la tine, Fecioar\, pe cei care c=nt\ [i

te prea`nal]\ `ntru to]i vecii.
T\m\duie[te neputin]a sufletului meu [i durerile

chinurilor mele, Fecioar\, ca s\ Te sl\vesc, Curat\,
`n veci.

Binecuv=nt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe Sf=ntul Duh, Domnul.

Bog\]ie de t\m\duiri ver[i, Fecioar\, celor care te la-
ud\ cu credin]\ [i prea`nal]\ na[terea ta cea minunat\.
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{i acum...

Tu izgone[ti asuprirea [i n\v\lirea patimilor,
Fecioar\; pentru aceea te l\ud\m `ntru to]i vecii.

Irmos: S\ l\ud\m, bine s\ cuv=nt\m [i s\ ne `nchin\m
Domnului, c=nt=ndu-I [i prea`n\l]=ndu-L `ntru to]i vecii.

Pe ~mp\ratul ceresc, pe Care ~l laud\ o[tile
`ngere[ti, l\uda]i-L [i-L prea`n\l]a]i `ntru to]i vecii.

C=ntarea a 9-a:

Irmosul:

Cu adev\rat, N\sc\toare de Dumnezeu, te
m\rturisim Fecioar\ curat\, noi cei izb\vi]i

prin tine, sl\vindu-te cu cetele cele f\r\ de trup.
S\ nu `ntorci fa]a ta de la izvorul lacrimilor mele,

Fecioar\, care ai n\scut pe Hristos, Cel care a [ters
toat\ lacrima de pe fa]a tuturor.

Umple de bucurie inima mea, Fecioar\, ceea care ai
primit plinirea bucuriei [i ai pierdut grija p\catului.

Slav\...

Cu str\lucirea luminii tale lumineaz\, Fecioar\,
negura ne[tiin]ei [i o izgone[te de la cei care cu
credin]\ te m\rturisesc N\sc\toare de Dumnezeu.
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{i acum...

Pe mine, care zac de boal\ ̀ n locul cel de r\utate,
t\m\duie[te-m\, Fecioar\, [i m\ `ntoarce dintru
nes\n\tate `n s\n\tate.

Catavasia:

O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei
care se lupt\ cu noi surp\-i cu dreapta ta cea st\-
p=nitoare [i atotputernic\, celor care sunt `n sc=rbe le
ajut\, pe cei asupri]i ̀ i m=ntuie[te [i dezleag\ de p\cate
pe cei care se roag\ ]ie, c\ toate le po]i c=te le voie[ti.

Apoi:

Cuvine-se cu adev\rat s\ te fericim, N\sc\toare de
Dumnezeu, cea pururea fericit\ [i prea nevinovat\ [i
Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce e[ti mai cinstit\
dec=t heruvimii [i mai m\rit\ f\r\ de asem\nare
dec=t serafimii, care f\r\ stric\ciune pe Dumnezeu
Cuv=ntul ai n\scut, pe tine cea cu adev\rat N\s-
c\toare de Dumnezeu te m\rim.

Apoi stihirile acestea, glasul al 2-lea:

Podobie: C=nd de pe lemn...

Pentru to]i care scap\ cu credin]\ `ntru aco-
per\m=ntul t\u cel puternic te rogi, Ceea care e[ti
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bun\; c\ noi, p\c\to[ii, nu avem alt\ izb\vire c\tre
Dumnezeu `n nevoi [i `n necazuri, pururea fiind
`nc\rca]i cu multe p\cate, Maica Dumnezeului Celui
de sus. Pentru aceea c\dem `naintea ta s\ ne izb\-
ve[ti pe noi, robii t\i, din toate nevoile.

Stih: Pomeni-voi numele t\u `n tot neamul [i neamul...

Tuturor `ntrista]ilor bucurie [i asupri]ilor folo-
sitoare [i fl\m=nzilor d\t\toare de hran\, str\inilor
m=ng=iere, celor `nv\lui]i ad\postire, bolnavilor
cercetare, celor neputincio[i acoper\m=nt [i spri-
jinire, toiag b\tr=ne]ilor, tu e[ti Preacurat\, Maica
Dumnezeului Celui de sus; pentru aceea, ]ie ne rug\m:
Gr\be[te [i miluie[te pe robii t\i.

Stih: Ascult\, fiic\, [i vezi [i pleac\ urechea ta [i uit\ poporul
t\u [i casa p\rintelui t\u.

Bucur\-te, Fecioar\ preacurat\; bucur\-te cin-
stitul sceptru al ~mp\ratului Hristos; bucur\-te,
Ceea ce ai crescut Strugurele cel de tain\; bucur\-te,
u[a cerului [i rugul cel nears; bucur\-te, lumin\ a
toat\ lumea; bucur\-te, bucuria tuturor; bucur\-te,
m=ntuirea credincio[ilor; bucur\-te, ap\r\toarea [i
sc\parea tuturor cre[tinilor, St\p=n\.
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Slav\... {i acum..., glasul al 8-lea:

Bucur\-te, lauda a toat\ lumea; bucur\-te, casa
Domnului; bucur\-te, munte umbrit; bucur\-te, sc\-
pare; bucur\-te, ceea care e[ti sfe[nic de aur; bucur\-te,
Preacurat\, care e[ti slava cre[tinilor; bucur\-te,
Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bucur\-te, rai;
bucur\-te, masa cea dumnezeiasc\; bucur\-te, bi-
seric\; bucur\-te, n\strap\ de aur; bucur\-te, bucuria
tuturor.

~n timp ce preotul c\de[te Altarul [i poporul, se c=nt\ aceste
tropare ale N\sc\toarei de Dumnezeu, glasul al 8-lea:

Pe ceea care este mai `nalt\ dec=t cerurile [i mai
curat\ dec=t str\lucirile soarelui, care ne-a izb\vit
pe noi din blestem, pe St\p=na lumii, cu c=nt\ri s\
o cinstim.

Pentru p\catele mele cele multe mi se `mbol-
n\ve[te trupul [i sl\be[te sufletul meu; la tine scap,
ceea ce e[ti plin\ de daruri; n\dejdea tuturor celor
f\r\ de n\dejde, tu `mi ajut\.

St\p=na [i Maica Izb\vitorului, prime[te rug\-
ciunea nevrednicilor robilor t\i, ca s\ fii folositoare,
c\tre Cel care S-a n\scut din tine, o, St\p=na lumii,
fii mijlocitoare.
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C=nt\m cu os=rdie acum c=ntare de bucurie ]ie,
celei `ntru tot l\udat\, N\sc\toare de Dumnezeu.
Cu ~naintemerg\torul [i cu to]i sfin]ii, roag\-L, N\s-
c\toare de Dumnezeu, ca s\ ne m=ntuiasc\ pe noi.

Toate o[tile `ngere[ti, ~naintemerg\torul Domnului,
cei doisprezece Apostoli [i to]i sfin]ii, `mpreun\ cu
N\sc\toarea de Dumnezeu, face]i rug\ciuni ca s\ ne
m=ntuiasc\ pe noi.

Milostiv\ fii mie, smeritului, c\ afar\ de tine alt\
sc\pare nu [tiu, eu, cel care sunt plin de tot felul de
p\cate. Miluie[te-m\, n\dejdea cre[tinilor.

Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasf=nt\ Treime..., Tat\l
nostru..., C\ a Ta este `mp\r\]ia... {i troparele, glasul al 6-lea:
Miluie[te-ne, Doamne... Slav\... Doamne, miluie[te-ne... {i
acum... U[a milostivirii (caut\ la pag. 247).

Preotul zice ectenia:

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

~nc\ ne rug\m pentru mila, via]a, pacea, s\n\tatea,
m=ntuirea, cercetarea, iertarea, buna-sporire [i chiver-
nisire a robilor lui Dumnezeu (N) [i pentru ca s\ li se
ierte lor toat\ gre[eala cea de voie [i cea f\r\ de voie.
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Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori).

~nc\ ne rug\m ca s\ fie p\zit sf=nt loca[ul acesta,
]ara aceasta, ora[ul acesta [i toate ora[ele [i satele, de
boli, de foamete, de secet\, de cutremur, de potop, de
foc, de r\zboi, de venirea altor neamuri asupra noas-
tr\ [i de r\zboiul cel dintre noi; pentru ca milostiv,
bl=nd [i lesne iert\tor s\ ne fie nou\ bunul [i iubi-
torul de oameni Dumnezeul nostru [i s\-[i `ntoarc\
toat\ m=nia care se porne[te asupra noastr\, s\ ne
izb\veasc\ pe noi de `ngrozirea Lui cea dreapt\, care
este asupra noastr\, [i s\ ne miluiasc\ pe noi.

Poporul: Doamne miluie[te (de 40 de ori).

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, M=ntuitorul nostru,
n\dejdea tuturor marginilor p\m=ntului [i a celor
care sunt pe mare departe, [i, Milostive, milostiv fii
nou\, St\p=ne, pentru p\catele noastre [i ne miluie[te
pe noi.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori), iar preotul zice ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti [i
}ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.
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Apoi se zice aceast\

Rug\ciune 
c\tre Preasf=nta N\sc\toare de Dumnezeu

Împ\r\teasa mea cea preabun\ [i n\dejdea
mea, N\sc\toare de Dumnezeu, ajut\toarea

s\racilor [i primitoarea str\inilor, bucuria mâh-
ni]ilor, acoperitoarea nec\ji]ilor, vezi-mi nevoia,
vezi-mi necazul. Ajut\-m\ ca pe un neputincios;
hr\ne[te-m\ ca pe un str\in. Necazul meu îl [tii, ci
dezleag\-l precum vrei; c\ nu am alt ajutor în
afar\ de tine, nici alt\ folositoare grabnic\ [i nici
alt\ mângâietoare bun\ în afar\ de tine, Maica lui
Dumnezeu, ca s\ m\ p\ze[ti [i s\ m\ acoperi în
vecii vecilor. Amin.

Apoi sfâr[itul Paraclisului:

Cuvine-se cu adev\rat s\ te fericim, N\sc\toare
de Dumnezeu, cea pururea fericit\ [i Preanevi-
novat\ [i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce e[ti mai
cinstit\ dec=t heruvimii [i mai m\rit\ f\r\ de
asem\nare dec=t serafimii, care f\r\ stric\ciune pe
Dumnezeu Cuv=ntul ai n\scut, pe tine cea cu ade-
v\rat N\sc\toare de Dumnezeu te m\rim.

Apoi preotul face apolisul cel mic.
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CANON DE POC|IN}| C|TRE DOMNUL

NOSTRU IISUS HRISTOS

C=ntarea 1:

Acum m\ apropii eu, p\c\tosul [i `mpov\-
ratul, c\tre Tine, St\p=nul [i Dumnezeul

meu [i nu `ndr\znesc s\ m\ uit la cer; numai m\
rog [i zic: D\-mi, Doamne, mai `nainte ca s\ pl=ng
faptele mele cu amar. 

Miluie[te-m\, Dumnezeule, miluie[te-m\.

O, amar mie, p\c\tosul, c\ sunt nevrednic, mai
mult dec=t to]i oamenii; poc\in]\ nu este `n mine.
Ci-mi d\ mie, Doamne, lacrimi, ca s\ pl=ng faptele
mele cu amar. 

Slav\...

Omule nebun [i nevrednic, pentru ce-]i pierzi
vremea `n lene? G=nde[te-te la via]a ta [i te `ntoarce
c\tre Dumnezeu, ca s\ pl=ngi faptele tale cu amar. 

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Maica lui Dumnezeu Preacurat\, caut\ spre mine
p\c\tosul [i m\ izb\ve[te de lan]ul vr\jma[ului,
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`ndrept=ndu-m\ pe calea poc\in]ei, ca s\ pl=ng
faptele mele cu amar.

C=ntarea a 3-a:

C=nd se vor pune scaunele la judecata cea
`nfrico[\toare, atunci faptele tuturor oame-

nilor se vor v\di; amar va fi atunci p\c\to[ilor, c\ci
se vor trimite `n munc\. Deci, aceea [tiind, suflete al
meu, poc\ie[te-te de faptele tale cele rele.

Miluie[te-m\, Dumnezeule, miluie[te-m\.

Drep]ii se vor bucura, iar p\c\to[ii vor pl=nge; ci
atunci nimeni nu va putea ajuta, c\ faptele noastre
ne vor os=ndi. Drept aceea nu `nt=rzia, ci, mai `na-
inte de sf=r[it poc\ie[te-te de faptele tale cele rele.

Slav\...

O, vai de mine cel mult p\c\tos, care m-am ̀ ntinat cu
faptele [i cu g=ndurile, neav=nd pic\turi de lacrimi
de la `nv=rto[area inimii mele; ci acum caut\ la
p\m=nt, suflete al meu [i te poc\ie[te de faptele tale
cele rele.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Iat\, Maic\, Fiul t\u ne `nva]\ spre bine; iar eu,
p\c\tosul, pururea fug de cele bune; ci tu, ca o
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milostiv\, miluie[te-m\ ca s\ m\ poc\iesc de faptele
mele cele rele.

C=ntarea a 4-a:

Desf\tat\ [i pl\cut\ este aici calea dezmier-
d\rilor, dar amar\ va fi ziua cea de apoi,

c=nd se va desp\r]i sufletul de trup. Deci, poc\ie[te-te
de acestea, suflete al meu, pentru ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu.

Miluie[te-m\, Dumnezeule, miluie[te-m\.

Pentru ce faci str=mb\tate s\racului? De ce
opre[ti plata slugilor? Pe fratele t\u nu-l iube[ti;
desfr=narea [i am\r\ciunea iube[ti. Deci, las\
acelea suflete al meu [i te poc\ie[te pentru
`mp\r\]ia lui Dumnezeu.

Slav\...

O, nebune om! P=n\ c=nd te vei afunda [i ca o
albin\ vei aduna bog\]ia ta, care degrab va pieri ca
praful [i ca cenu[a? Ci caut\ mai v=rtos ~mp\r\]ia
lui Dumnezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Doamn\ de Dumnezeu N\sc\toare, miluie[te-m\
pe mine p\c\tosul [i m\ `nt\re[te spre fapte bune [i
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m\ p\ze[te ca s\ nu m\ r\peasc\ pe mine nepreg\-
tit moartea cea ur=t\; ci m\ pov\]uie[te, Fecioar\,
la ~mp\r\]ia lui Dumnezeu.

C=ntarea a 5-a:

Adu-]i aminte, omule, c\ de p\cate e[ti robit,
cu minciuna, cu clevetirea, cu vrajba, cu ne-

putin]a, ca de o fiar\ cumplit\. Suflete al meu p\-
c\tos, au doar\ aceea ai voit?

Miluie[te-m\, Dumnezeule, miluie[te-m\.

Mi se cutremur\ m\dularele [i cu totul sunt
vinovat, privind cu ochii, auzind cu urechile [i cu
totul d=ndu-m\ pe mine Gheenei. A[adar, suflete al
meu p\c\tos, tu aceasta ai voit?

Slav\...

Pe desfr=natul [i pe t=lharul care s-au poc\it i-ai
primit, M=ntuitorule, iar eu cu lenea p\catului m-
am `ngreuiat [i de cel r\u sunt robit. Suflete al meu
p\c\tos, au doar\ aceea ai voit?

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ajut\toare minunat\ [i grabnic\ tuturor oame-
nilor, Maica lui Dumnezeu, ajut\-mi mie nevred-
nicului, c\ sufletul meu cel p\c\tos aceasta a voit.
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C=ntarea a 6-a:

Pe p\m=nt via]\ desfr=nat\ am vie]uit [i sufletul
la ̀ ntuneric l-am dat; dar acum, Milostive St\-

p=ne, izb\ve[te-m\ de toat\ robia vr\jma[ului [i m\
`n]elep]e[te ca s\ fac voia Ta.

Miluie[te-m\, Dumnezeule, miluie[te-m\.

Cine face acestea, precum fac eu? Precum zac
unele necuv=nt\toare `n tin\ a[a [i eu slujesc p\ca-
tului; ci Tu, Doamne Dumnezeule, scoate-m\ din tr=n-
d\virea aceasta [i-mi d\ inim\ ca s\ fac voia Ta.

Slav\...

Scoal\-te, omule nevrednic, alearg\ c\tre Dumnezeu
m\rturisind p\catele tale [i cazi l\crim=nd [i sus-
pin=nd; iar Acela, ca un `ndurat, va da ]ie ajutor ca
s\ faci voia Lui.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\ Preacurat\,
p\ze[te-ne de r\ut\]ile celui v\zut [i celui nev\zut
vr\jma[ [i prime[te rug\ciunile noastre [i le du pe
acestea Fiului t\u, [i-mi d\ minte ca s\ fac voia ta.
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Condac:

Suflete al meu pentru ce te `mbog\]e[ti `n p\-
cate? Pentru ce faci voia diavolului? ~n ce-]i

pui n\dejdea? P\r\se[te-le pe acestea [i te `ntoarce
c\tre Dumnezeu strig=nd: «~ndurate, Doamne,
miluie[te-m\ pe mine p\c\tosul!».

Icos:

G=nde[te, suflete al meu la ceasul cel amar al
mor]ii [i la judecata cea `nfrico[\toare a F\c\-

torului Dumnezeu; c\ `ngerii cei `ntuneca]i te vor lua,
suflete, [i te vor duce `n focul cel de veci. Iar tu, mai
`nainte de moarte, poc\ie[te-te, strig=nd: «Miluie[te-m\,
Doamne, pe mine, p\c\tosul!».

C=ntarea a 7-a:

Nu n\d\jdui, suflete al meu, `n bog\]ia cea
trec\toare sau `n adunarea cea nedreapt\,

c\ toate acestea nu [tii cui le vei l\sa, ci strig\: «Mi-
luie[te-m\, Hristoase Dumnezeule, pe mine p\c\tosul!».

Miluie[te-m\, Dumnezeule, miluie[te-m\.

Nu n\d\jdui, suflete al meu, ̀ n s\n\tatea trupeasc\
cea trec\toare, nici `n frumuse]ea cea degrab
trec\toare, c\ vezi cum [i cei puternici [i cei tineri
mor; ci strig\: «Miluie[te-m\, Hristoase Dumnezeule,
pe mine nevrednicul!».
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Slav\...

Adu-]i aminte, suflete al meu, de via]a cea de
veci, de `mp\r\]ia cerului cea g\tit\ Sfin]ilor, de
`ntunericul iadului [i de m=nia lui Dumnezeu, care
este asupra celor r\i [i strig\: «Miluie[te-m\, Hristoase
Dumnezeule, pe mine nevrednicul!».

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu [i
roag\-te ei, c\ este grabnic\ ajut\toare celor care se
poc\iesc, ca s\ roage pe Hristos, Dumnezeul nos-
tru, s\ m\ miluiasc\ pe mine nevrednicul.

C=ntarea a 8-a:

Cum nu voi pl=nge c=nd `mi aduc aminte de
moarte? C\ am v\zut pe fratele meu `n

groap\, z\c=nd f\r\ de m\rire [i f\r\ de chip. Dar ce
a[tept? {i `n cine n\d\jduiesc? Numai `n Tine,
Doamne, pe Care Te rog, ca mai `nainte de sf=r[it, s\
m\ `ndreptezi.

Miluie[te-m\, Dumnezeule, miluie[te-m\.

Cu ochiul T\u cel milostiv caut\ spre mine c=nd voi
sta ̀ naintea Ta [i voi fi judecat, Unule lesne iert\torule!

Binecuv=nt\m pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sf=ntul Duh, Domnul.
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Cred c\ vei veni s\ judeci viii [i mor]ii [i to]i vor
sta `ntr-a lor r=nduial\: b\tr=nii [i tinerii, condu-
c\torii [i supu[ii lor, domnii [i judec\torii, boga]ii [i
s\racii, femeile [i b\rba]ii, fecioarele [i preo]ii. Oare,
cum m\ voi afla eu atunci? Drept aceea, strig }ie:
«D\-mi, Doamne, mai ̀ nainte de sf=r[it s\ m\ poc\iesc!».

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preacurat\, N\sc\toare de Dumnezeu, prime[te
rug\ciunea mea cea nevrednic\, p\ze[te-m\ de
moartea cea ur=t\ [i-mi d\ruie[te mai `nainte de
sf=r[it s\ m\ poc\iesc.

C=ntarea a 9-a:

Acum scap la voi, `ngeri, arhangheli [i toate
puterile cere[ti, care sta]i `naintea scau-

nului lui Dumnezeu. Ruga]i-v\ c\tre F\c\torul
vostru, s\ fie izb\vit sufletul meu de munca de veci.

Miluie[te-m\, Dumnezeule, miluie[te-m\.

Acum pl=ng c\tre voi, sfin]ilor, patriarhilor, `mp\-
ra]ilor [i proorocilor, apostolilor [i arhiereilor [i to]i
ale[ii lui Hristos, ajuta]i-mi mie la judecat\, ca s\ se
m=ntuiasc\ sufletul meu de `ntunericul vr\jma[ului.

Slav\...
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Acum ridic m=inile mele c\tre voi, sfin]ilor mu-
cenici, pustnicilor, preacuvio[ilor [i to]i Sfin]ii, care
v\ ruga]i c\tre Dumnezeu pentru toat\ lumea, ca
s\ se m=ntuiasc\ sufletul meu `n ceasul mor]ii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Maica lui Dumnezeu, ajut\-mi mie, celui ce cu
totul `ntru tine n\d\jduiesc [i roag\ pe Fiul t\u ca
s\ m\ pun\, pe mine nevrednicul, de-a dreapta Sa,
c=nd va [edea s\ judece viii [i mor]ii.

Apoi: Cuvine-se cu adev\rat... N\dejdea mea este Tat\l...
Pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru, m=ntuie[te-ne pe noi.
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CANONUL DE RUG|CIUNE C|TRE ~NGERUL
P|ZITOR AL VIE}II OMULUI

Facere a lui Ioan Monahul

Cântarea 1,
glasul al 8-lea:

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat israeliteanul...

Stih*: Sfinte îngere, p\zitorul vie]ii mele, roag\-te lui Hristos
Dumnezeu, pentru mine, p\c\tosul.

Pe tine, p\zitorul sufletului meu cel nea-
dormit, [i folositorul [i îndrept\torul vie]ii

mele, pe care te-am dobândit de la Dumnezeu, te
laud, dumnezeiescule înger al lui Dumnezeu, Cel
atotst\pânitor.

Vrând ca to]i oamenii s\ se mântuiasc\, Cuvinte, ai
pus pe sfin]ii îngeri îndrept\tori [i lumina]i pov\]uitori
oamenilor, care ne pov\]uiesc pe noi la frica Ta.

De noaptea cea întunecat\ fiind cuprins [i cu
negura cea deas\ a patimilor fiind acoperit, cu
lumina poc\in]ei lumineaz\-m\, îndrept\torule, fo-
lositorule [i p\zitorul meu.

Slav\...
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Potop cu tin\ [i întuneric de gânduri ru[inoase
întru mine izvor\sc, desp\r]ind de la Dumnezeu
mintea mea, pe care usuc\-le, ajutorul meu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Tu e[ti, St\pân\, lini[tea [i ad\postirea celor
înv\lui]i în marea p\catelor. Pentru aceasta alerg
c\tre a ta ad\postire, fiind înv\luit cu viforul a
multe feluri de patimi.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Doamne, Cel ce ai f\cut cele de deasupra crugului
ceresc...

Fiin]\ am din amestec\tur\ de p\mânt, de tin\
[i ]\rân\, pentru aceasta de p\mânt m-am

lipit. Ci, o, folositorul meu, îndrept\torul [i izb\-
vitorul meu, întoarce pofta mea c\tre cele cere[ti.

Ziua [i noaptea cu faptele mele cele rele te am\-
gesc, te mâhnesc [i te înt\rât; dar, te rog, nu sta
departe de mine, ci ajut\-m\ spre a m\ îndrepta.

Supus sunt grijii [i mâhnirii, c\ nepoc\it [i neîn-
dreptat petrec. Pentru aceasta d\ruie[te-mi s\ m\
poc\iesc cu adev\rat [i s\ te bucur, pe tine p\zi-
torul meu.

Slav\...
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Cel ce vezi fa]a cea de nev\zut a lui Dumnezeu,
Care [ade în ceruri [i se uit\ pe p\mânt cu gândul
[i-l face pe el de se cutremur\, pe Acela roag\-L s\
m\ mântuiasc\, sfinte îngere.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Minte, cuget [i cuvânt, harul lui Dumnezeu am
luat, ca pe St\pânul cunoscând, cu fapte bune s\-L
cinstesc; iar eu, cu patimile oc\rând harul, pe
St\pânul am def\imat, St\pân\, miluie[te-m\.

SEDEALNA; glasul al 4-lea:
Podobie: Cel ce Te-ai în\l]at...

P\zitorul sufletului [i al trupului meu, cel dat
mie de la Dumnezeu, dumnezeiescule înger,

urmând lui Dumnezeu, treci cu vederea, preasfinte,
toate gre[elile sufletului meu celui nevrednic [i m\
izb\ve[te de cursele cele de multe feluri ale în[el\-
torului [i f\ milostiv pe Dumnezeul tuturor, ca s\-mi
dea iertare la judecat\.

Cântarea a 4-a:

Irmos: Tu e[ti t\ria mea, Doamne, Tu e[ti bucuria mea...

Neaducându-mi aminte, Mântuitorule, de
înfrico[\toarea judecat\, la care am s\ stau
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înainte [i s\ dau r\spuns pentru tot lucrul [i
cuvântul, nici gândindu-m\ la moartea cea f\r\ de
veste, sunt neîndreptat; dar tu, îndrept\torul meu,
nu m\ l\sa pe mine.

Cu dinadinsul toat\ r\utatea am plinit din tine-
re]e [i n-am încetat a te am\rî, ap\r\torul meu, cu
cuvinte [i cu fapte f\r\ de lege; nu te mânia, dar, ci
mai a[teapt\, în]elep]indu-m\, luminându-m\ [i
înt\rindu-m\.

Urmând îndelung-r\bd\rii Cuvântului lui Dum-
nezeu, Care a venit ca s\ cheme pe to]i p\c\to[ii la
poc\in]\ [i a[teapt\ îndreptare de bun\voie [i nu
sile[te, [i tu, îndrept\torul meu, spre mine cu
îndelung\-r\bdare petreci.

Slav\...

Departe de la Dumnezeu p\catul m-a lep\dat, pe
mine netrebnicul rob; dar St\pânul meu, Iisus, m-a
primit cu milostivire [i m-a f\cut al S\u; iar eu,
lep\dând atâta har al Lui, te m=hnesc înc\ pe tine,
îngerul lui Dumnezeu.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu adev\rat Domnul S-a f\cut Împ\rat, cu îm-
p\r\]ie care nu cade, [i precum psalmistul gr\ie[te,
S-a îmbr\cat din tine, Maica lui Dumnezeu, întru
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preafrumoas\ podoab\, în trup sfânt, cu care a
luat moarte [i a surpat împ\r\]ia ei.

Cântarea a 5-a:

Irmos: Pentru ce m-ai lep\dat de la fa]a Ta...

Pe tine p\zitor câ[tigându-te, împreun\ pe-
trec\tor [i împreun\ vorbitor, sfinte îngere,

p\zindu-m\, cu mine c\l\torind, împreun\ locuind
[i cele de mântuire înainte pururea punându-le, ce
iertare voi lua, necunosc\tor fiind?

Cu mult\ îndr\znire stând înaintea scaunului
Atotst\pânitorului [i împreun\ d\n]uind, la Împ\-
ratul f\pturii, roag\-te, ajut\torul meu, s\-mi dea
iertare de r\ut\]ile mele cele multe.

Muncile [i chinurile care m\ a[teapt\ mai
înainte v\zându-le [i de împietrirea, nebunia [i or-
birea mea, f\cându-]i-se mil\, suspini [i te tângu-
ie[ti [i te întristezi, fiind plin de mâhnire, izb\-
vitorul meu.

Slav\...

Nici într-un ceas, nici într-o clip\ sau [i mai
pu]in decât aceea, nu te-am l\sat pe tine, p\zitorul
[i f\c\torul meu de bine, s\ te bucuri de mine [i s\
te vesele[ti [i s\ sal]i, fiind eu pururea stricat cu
p\catele.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Prunc nou S-a ar\tat, Cel necuprins cu mintea,
din tine ceea ce e[ti cu totul f\r\ prihan\, Cel ce a
pus p\durile cu hotar [i mun]ii cu a[ez\mântul
cuno[tin]ei; Cel ce num\r\ mul]imea stelelor [i
pic\turile de rou\ [i schimb\ sufl\rile vânturilor.

Cântarea a 6-a:

Irmos: Rug\ciuni v\rs c\tre Domnul...

P\zindu-m\ [i o[tindu-te împrejurul meu [i
întorcând înapoi pornirile diavolilor [i n\v\-

lirile lor cele în chipurile fiarelor, nu înceta, p\zitorul
meu, pururea a le dep\rta de la mine, c\ pe tine te
am cald folositor.

Cel ce e[ti mir scump [i cu bun\ mireasm\, nu te
scârbi de întin\ciunea mea, nu te dep\rta de la
mine pân\ în sfâr[it, ci fii mie p\zitor pururea
nedep\rtat, c\ [i soarele trecând peste locurile cele
întinate nu se întineaz\.

Pe cel ce a acoperit cu ape prin cuvânt cele mai
de deasupra ale Lui, roag\-L, folositorul meu, ca s\-mi
dea har a izvorî pic\turi izvorâtoare de lacrimi, ca
prin acelea s\ se cur\]easc\ inima mea [i s\ vad\ pe
Dumnezeu.
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Netrupe[te, ca cel ce e[ti curat [i f\r\ de materie,
stând înaintea Celui curat [i f\r\ materie [i câ[ti-
gând mult\ îndr\znire [i apropiere c\tre Dânsul, pe
Acela roag\-L cu deadinsul s\ d\ruiasc\ sufletului
meu mântuire.

Slav\...

Înfruntarea [i ru[inea s\ acopere fe]ele vr\j-
ma[ilor cele întunecate, ru[inoase [i întinate, când
se va desp\r]i de trup sufletul meu cel smerit, [i s\-l
acoperi, îndrept\torul meu, cu aripile tale cele
luminate [i preasfinte.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti mai sfânt\ decât sfin]ii îngeri [i mai
presus de heruvimi [i de serafimi, mintea mea cea
t=râtoare pe p\mânt [i de cele p\mânte[ti râv-
nitoare, mai presus decât pofta cea p\mânteasc\ [i
trupeasc\ o arat\, ridicând-o de la p\mânt c\tre
dragostea cea cereasc\.

CONDACUL, glasul al 2-lea:

Podobie: Cele de sus c\utând...

Slujitorul lui Dumnezeu [i p\zitorul meu cel
preaales, petreci pururea împreun\ cu mine
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p\c\tosul, izb\vindu-m\ de toat\ facerea de r\u a
diavolilor; dar, te rog, îndrepteaz\-m\ la c\r\rile cele
dumnezeie[ti, pov\]uindu-m\ spre via]a cea nestri-
c\cioas\.

Cântarea a 7-a:

Irmos: Din Iudeea venind tinerii în Babilon...

Mul]imile cele întunecate ale tâlharilor celor
nev\zu]i, ce cad împrejur asupra mea, care

caut\ s\ atrag\ [i s\ r\peasc\ sufletul meu, nu lipsi
izgonindu-le cu sabia ta cea de foc, ca un puternic,
ajut\torul meu.

Când va vrea s\ m\ judece Judec\torul [i
Dumnezeul meu [i s\ m\ osândeasc\ pe mine cel
osândit de con[tiin]a mea, mai înainte de judecata
aceea, nu m\ uita pe mine pov\]uitorul meu.

Avându-mi eu trupul mam\, iar tina tat\ [i
]\râna str\mo[, prin înrudirea cu acestea, la p\mânt
neîncetat caut; ci d\-mi, ajutorul meu, ca f\r\ fric\ s\
m\ uit vreodat\ [i în sus la frumuse]ea cerului.

Ca cel ce e[ti frumos prin frumuse]ea dulce,
pl\cut [i cu minte str\lucitoare ca soarele, luminat
s\-mi stai înainte cu vesel\ fa]\ [i cu privire lin\,
când m\ vei lua de pe p\mânt, îndrept\torul meu.

Slav\...
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Pentru milostivirea milei [i pentru multa
mul]ime a iubirii de oameni, s\ m\ acoperi cu
acoper\mântul aripilor tale când voi ie[i din trup,
p\zitorul meu, ca s\ nu v\d fe]ele cele urâte ale
diavolilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti poart\ cereasc\ [i u[\ de mântuire [i
scar\ în]eleg\toare, pe care Dumnezeu S-a pogorât
[i om S-a suit cu îndur\rile tale, Curat\, învredni-
ce[te-m\ de împ\r\]ia cerurilor pe mine robul t\u.

Cântarea a 8-a:

Irmosul:

De [apte ori cuptorul, chinuitorul haldeilor l-a
ars nebune[te pentru cinstitorii de Dumnezeu;

dar v\zându-i pe ace[tia mântui]i de o putere mai
mare, F\c\torului [i Izb\vitorului a strigat: Tineri,
binecuvânta]i-L, preo]i l\uda]i-L, popoare prea-
în\l]a]i-L întru to]i vecii.

Dup\ Dumnezeu pe tine te-am luat de la Dumnezeu
folositor, pov\]uitor, ajut\tor [i ap\r\tor, preasfinte
îngere. Pentru aceasta nu înceta, te rog, pov\]u-
indu-m\, îndrept=ndu-m\ [i înv\]ându-m\ s\ fac
cele cuvioase [i s\-mi luminezi mintea pân\ ce m\
vei înf\]i[a mântuit înaintea lui Hristos.

CANON DE RUG|CIUNE C|TRE ~NGERUL P|ZITOR

311
C M

Y K

C M

Y K



Când se vor pune scaunele, [i c\r]ile se vor des-
chide, [i Cel vechi de zile va [edea, [i oamenii vor fi
judeca]i, [i îngerii vor sta înainte, [i p\mântul se va
cl\tina, [i toate se vor înfrico[a [i se vor cutremura,
atunci arat\ spre mine iubirea ta de oameni [i m\
izb\ve[te de gheen\, pe Hristos îmblânzindu-L.

Acum în chip nev\zut m\ înconjur\, ca ni[te
albine fagurele, urâtorii de Dumnezeu [i pierz\torii
diavoli, ca ni[te p\s\ri r\pitoare, ca ni[te vulpi
viclene [i ca ni[te mânc\tori de cruzime; ca p\s\rile
cele mânc\toare de stârv, împrejurul meu zboar\;
acoper\-m\, p\zitorul meu, precum î[i acoper\ vul-
turul puii s\i.

D\-mi izvoare de lacrimi, ca s\ curg\ neîncetat
din ochi, care s\ m\ spele tot, din cre[tet pân\ în
picioare, ca îmbr\cându-m\ în haina poc\in]ei cea
mai alb\ decât z\pada, s\ intru în c\mara lui
Dumnezeu, pe tine cinstindu-te, ap\r\torul meu.

Cas\ lui Hristos fiind inima mea, prin patimi,
via]\ de fiin]e necuvânt\toare am urmat. Ci m\
înt\re[te, ajut\torul sufletului meu, cur\]e[te via]a
mea, t\mâiaz-o [i strope[te-o cu miresme [i cu
miruri de rug\ciuni [i de cur\]ie, ca s\ fie iar\[i
cas\ lui Hristos cu bun miros.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe Sfântul Duh, Domnul.
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Îndrept\torule, p\zitorul meu, folositorul [i iz-
b\vitorul meu, p\zitorul nevrednicului meu suflet,
când m\ va ridica din p\mânt la judecat\ înfri-
co[\torul glas al trâmbi]ei, atunci aproape de mine
s\ stai, blând [i vesel, cu n\dejdea mântuirii de-
p\rtând de la mine frica.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cu nem\rginirea bun\t\]ii în dar m\ miluie[te,
ceea ce ai n\scut Izvorul milostivirii, c\ vrednic de
mil\ sunt, dar nu am ce s\ aduc ]ie; c\ bunurile
mele nicicum nu-]i trebuie, ca ceea ce ai z\mislit
nespus pe D\t\torul de bine [i Mântuitorul lumii,
Ceea ce e[ti plin\ de dar.

Cântarea a 9-a:

Irmos: S\ se înfrico[eze tot auzul...

De-a dreapta sufletului meu celui nevrednic
s\ te v\d stând, luminat [i blând, pe tine,

ajut\torul [i folositorul meu, când va ie[i din mine
cu anevoie sufletul meu [i izgonind pe amarii
vr\jma[i, care caut\ s\ m\ apuce.

Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu, care
faci vrerile Lui cele dumnezeie[ti, ai mult\ îndr\znire
c\tre Dânsul, sfinte îngere. Pentru aceasta cu c\ldur\,
roag\-L pentru mine, ca mântuindu-m\ prin tine, te
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laud folosind [i acoper\mântul t\u.
În toat\ via]a mea, prin mult\ de[ert\ciune tre-

când, de sfâr[it m-am apropiat; ci te rog, p\zitorul
meu, fii mie ajutor [i ap\r\tor nebiruit, când voi
trece v\mile judec\]ii.

Gre[elile min]ii mele, r\t\cirile, jefuirile, r\ut\]ile
[i cugetele cele de ru[ine ale gândurilor cele necurate
[i spurcate, nu înceta, ajut\torul meu, a le întoarce în
gânduri bune [i în cugete roditoare de focul umilin]ei.

Iisuse, Unule-N\scut, Preabunule, biruie[te cu mi-
lostivirea Ta mul]imea cea nem\surat\ a r\ut\]ilor
mele, cu rug\ciunile cele dumnezeie[ti ale sluji-
torului T\u cel f\r\ de trup, pe care l-ai pus mie
p\zitor din pruncie, ca un iubitor de oameni.

Slav\...

Toat\ n\dejdea mea de mântuire, dup\ Dumnezeu,
spre tine am pus-o p\zitorul [i purt\torul meu de
grij\ [i ap\r\torule; f\ rug\ciune neîncetat\ la
Dumnezeu pentru mine, luând împreun\ rug\tori [i
ajut\tori cetele îngerilor.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Înal]\ fruntea cre[tinilor [i surp\ înt\rât\rile
p\gânilor, N\sc\toare de Dumnezeu, mântuind
nebiruit\ turma ta aceasta, întru care numele t\u cel
mare [i mult cinstit este l\udat [i m\rit cu credin]\.
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Stihirile glasului al 2-lea:

Podobie: Casa Efratului...

Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai f\r\ mijlocire
înaintea Sfintei Treimi, nu înceta a te ruga pentru
mine, robul t\u.

Ca cel care ai luat t\rie de la Dumnezeu a p\zi
sufletul meu nu înceta, cu acoper\mântul aripilor
tale, a-l acoperi pe el pururea.

Slav\ fie lui Iisus, Cel care te-a dat mie, mare
p\zitor sufletului meu [i arm\ asupra vr\jma[ilor
mei, de Dumnezeu cinstitule înger.

Învrednice[te-m\ s\ dobândesc împ\r\]ia cea de
sus a lui Dumnezeu, ca împreun\ cu tine s\ cânt
cântarea Sfintei Treimi.

Slav\...

Lumin\ a doua tu e[ti, dup\ Dumnezeu, o, p\zi-
torul meu; nu înceta a-mi ajuta ca s\ v\d [i eu lu-
mina Dumnezeirii cea în trei str\luciri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

St\pâna îngerilor [i a oamenilor, N\sc\toare de
Dumnezeu, nu înceta a ruga, Fecioar\, pe Fiul t\u
pentru mine, robul t\u.
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Rug\ciune c\tre sf=ntul înger p\zitor

Sfinte îngere, cel ce stai înaintea p\tima[ului
meu suflet [i al vie]ii mele celei nevrednice, nu m\
l\sa pe mine p\c\tosul, nici nu te dep\rta de mine
pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului
celui viclean, ca s\-mi st\pâneasc\ cu silnicie acest
trup muritor. Înt\re[te sufletul meu cel slab [i
neputincios [i m\ îndrepteaz\ la calea mântuirii.
A[a, sfinte îngere al lui Dumnezeu, p\zitorul [i
acoperitorul sufletului [i al trupului meu celui
nevrednic, iart\-mi toate cu câte te-am m=hnit în
toate zilele vie]ii mele [i orice am gre[it în aceast\
zi. Acoper\-m\ în aceast\ noapte [i m\ p\ze[te de
toat\ ispita celui potrivnic, ca s\ nu mânii cu nici
un p\cat pe Dumnezeu; [i te roag\ pentru mine
c\tre Domnul, ca s\ m\ înt\reasc\ întru frica Sa [i
vrednic s\ m\ arate, pe mine robul S\u, bun\t\]ii
Sale. Amin.
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CANON DE RUG|CIUNE C|TRE PUTERILE
CERE{TI {I C|TRE TO}I SFIN}II

Cântarea 1, glasul al 3-lea:

Irmos: Pe Faraon, ce era purtat în car...

Stih*: Sfintelor Puteri cere[ti, ruga]i-v\ lui Dumnezeu
pentru noi.

Cuvinte cel f\r\ de început, pentru sfin]itele
rug\ciuni ale Heruvimilor, Serafimilor, ale

St\pâniilor, Scaunelor, ale Puterilor cele dumne-
zeie[ti, ale Îngerilor, Arhanghelilor, ale C\peteniilor
[i Domniilor, d\ruie[te-ne milele Tale cele mari, ca
un iubitor de oameni.

Stih*: To]i Sfin]ii ruga]i-v\ lui Dumnezeu pentru noi.

Ajut\-mi, Înaintemerg\torule al Domnului, ru-
gând pe Hristos; [i voi, ceata proorocilor, adunarea
Apostolilor, mul]imea mucenicilor, ruga]i pe St\-
pânul tuturor s\ m\ mântuiasc\, cel cuprins de
multe p\cate.

Slav\...
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Dumnezeie[tilor femei care bine a]i p\timit [i a]i
postit, soborul arhiereilor, cuvio[ilor [i drep]ilor, cins-
ti]ilor, sfin]ilor mucenici, ruga]i-v\ ca s\ dobândim
bun\t\]ile cele ve[nice, cei care cu credin]\ v\ fericim.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mintea mea fiind robit\ de dezmierd\rile trupe[ti
cu totul, o izb\ve[te St\pân\, ceea ce e[ti una bun\,
[i credincios mai adev\rat prin fapte bune m\ arat\
Fiului t\u, ca dup\ datorie s\ te m\resc.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Cel ce ai înt\rit din început cerurile...

Rogu-m\, o, Serafimi, St\pânii, Heruvimi,
izb\vi]i-m\ de smintelile vr\jma[ilor; voi,

Domnii, C\petenii, Scaune [i Arhangheli, împreun\
cu to]i ~ngerii, ruga]i pe Izb\vitorul pentru mine,
p\c\tosul.

Înaintemerg\torule, roag\ pe Hristos s\ dobân-
desc via]a cea f\c\toare de bine mie pururea; pro-
orocilor, ale Sfin]ilor Apostoli, ale arhiereilor, ale
cuvio[ilor [i ale sfin]ilor mucenici, care v-a]i s\vâr[it
prin sânge, ruga]i-v\ pentru mine p\c\tosul.
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Slav\...

Femei care viteje[te a]i p\timit [i luminat a]i
postit [i pe vr\jma[ul l-a]i biruit, ruga]i-v\ s\ fim [i
noi p\rta[i acelei desf\t\ri [i m\riri nesfâr[ite de
care voi v-a]i învrednicit.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

De Dumnezeu d\ruit\, Curat\ Fecioar\, roag\-
te împreun\ cu cetele cele de sus, cu to]i în]elep]ii
Apostoli, cu sfin]ii mucenici [i cu proorocii, ca s\
lu\m des\vâr[it dezlegare de p\cate.

Cântarea a 4-a:

Irmos: Tu e[ti t\ria mea, Doamne...

Vezi, Hristoase, s\ nu m\ treci cu vederea
rogu-m\, pe mine cel cuprins de toate p\-

catele, ci cu rug\ciunile tuturor sfin]ilor T\i îngeri,
cu ale mucenicilor [i cu ale Apostolilor T\i, mi-
luie[te-m\ [i m\ mântuie[te [i mo[tenitor împ\r\]iei
Tale m\ arat\, ca un milostiv.

Propov\duitorule al lui Hristos, Înaintemer-
g\torule, aprinde acum f\clia inimii mele cea stins\,
cel ce ai fost lumin\tor Soarelui celui în]eleg\tor, [i
te roag\, împreun\ cu proorocii [i cu to]i sfin]ii, s\
trec în cald\ poc\in]\ aceast\ via]\ trec\toare.
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Slav\...

Str\luce[te-mi lumina poc\in]ei, Iubitorule de
oameni, Iisuse, [i m\ învrednice[te s\ dobândesc
mântuirea, cu rug\ciunile celor care au slujit }ie întru
credin]\, ale sfintelor femei, ale ierarhilor [i ale mu-
cenicilor T\i, ale propov\duitorilor, ale Apostolilor [i
ale sfin]ilor mucenici.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea care singur\ ai n\scut pe Dumnezeu ~ntrupat,
cea cu totul sfânt\, pe Acela roag\-L s\ ne mântuiasc\
pe to]i `n ziua cea înfrico[\toare, s\ ne izb\veasc\ de
chinuri [i s\ ne învredniceasc\ de via]a [i de lumina
cea ve[nic\, împreun\ [i cu cei ce bine i-au slujit.

Cântarea a 5-a:

Irmos: Pentru ce m-ai lep\dat de la fa]a Ta...

Puterile cele în]eleg\toare Te roag\ acum, Mi-
lostive Doamne, St\pâniile, Scaunele, Serafimii

[i Domniile, Îngerii împreun\ cu Arhanghelii [i cu
C\peteniile; fii milostiv poporului T\u [i-l mân-
tuie[te, ca un îndurat.

Fericite Înaintemerg\torule, cel ce ai petrecut
via]\ str\in\ singuratic\, f\-m\ str\in de tot chinul,
rugând pe Iisus, iubitorul de oameni, împreun\ cu
dumnezeie[tii prooroci, cu apostolii, cu ierarhii [i
cu sfintele o[ti ale mucenicilor.
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Slav\...
Cel care ai luminat pe ierarhii T\i [i pe sfin]ii

mucenici, Doamne, [i ai m\rit dumnezeiasca adunare
a cinstitelor femei, care viteje[te au p\timit; pentru
rug\ciunile acestora miluie[te-m\, Cel care [tii
toate gre[elile mele, cele f\r\ de num\r.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preasfânt\ Fecioar\, care ai n\scut pe Cuvântul,
Cel cu totul sfânt, izgone[te toat\ mâhnirea [i
întristarea sufletului meu, [i îndeamn\ gândul meu
s\ fac\ lucruri dumnezeie[ti, ca s\ te m\resc cu
credin]\ [i cu dragoste.

C=ntarea a 6-a:

Irmos: Cur\]e[te-m\, M=ntuitorule...

Ca s\ m\ izb\veasc\ de chinul cel g\tit acolo,
Heruvimi, Scaune, Domnii, Îngeri, Arhan-

gheli, C\petenii [i Puteri, ruga]i pe St\pânul a toat\
f\ptura.

Cu cetele Apostolilor [i cu o[tile mucenicilor,
Înaintemerg\torule, propov\duitorule al lui Hristos,
roag\ pe Iisus, iubitorul de oameni, Dumnezeul
nostru, ca s\ afl\m mil\ în ceasul judec\]ii.

Slav\...
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Sfânt\ Muceni]\ Tecla, ceea care e[ti întâia dintre
femeile care tare au p\timit, împreun\ cu acelea
roag\ pe milostivul Dumnezeu, ca s\ ne izb\vim de
întunericul patimilor [i de ispitele cele de multe feluri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine, St\pân\, ceea care e[ti de Dumnezeu d\ruit\,
te l\ud\m credincio[ii, c\ ai n\scut cu trup pe Dum-
nezeul cel l\udat, pe Care roag\-L, Ceea care e[ti neîn-
tinat\, s\ mântuiasc\ ]ara aceasta [i poporul ei în pace.

Cântarea a 7-a:

Irmos: De coborârea lui Dumnezeu focul s-a ru[inat...

Fiind voi a doua lumin\ din Lumina cea
dintâi, sfin]ilor îngeri, cu împ\rt\[irea cea

netrupeasc\ [i preabogat\ v-a]i str\lucit. Pentru
aceasta strig: Lumina]i mintea mea cea pururea
întunecat\ cu patimile vie]ii.

Ceata cea fericit\ a Apostolilor, a mucenicilor [i
a sfin]ilor prooroci, a ierarhilor [i a cuvio[ilor,
împreun\ cu fericitul Înaintemerg\torul, Te roag\,
Iubitorule de oameni, s\ treci cu vederea gre[elile
noastre ale tuturor, care strig\m }ie: Bine e[ti
cuvântat, Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.

Slav\...
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Schimb\ durerea sufletului meu, Hristoase, [i
miluie[te pentru rug\ciunile sfin]ilor mucenici, ale
ierarhilor [i ale cuvio[ilor T\i, [i s\ nu m\ ru[inezi
când voi sta înaintea scaunului T\u, c\ bine e[ti
cuvântat Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ca un scaun în chip de foc por]i pe Împ\ratul
f\pturii, pe Care roag\-L, Fecioar\, împreun\ cu
fericitele [i sfintele femei, s\ m\ învredniceasc\ de
împ\r\]ia Sa, pe mine cel ce cu credin]\ m\resc
ajutorul t\u.

Cântarea a 8-a:

Irmosul:

De [apte ori cuptorul, chinuitorul haldeilor, l-a
ars nebune[te, pentru cinstitorii de

«Dumnezeu; dar v\zându-i pe ace[tia mântui]i de
«o putere mai mare, F\c\torului [i Izb\vitorului a
«strigat: Tineri, binecuvânta]i-L, preo]i, l\uda]i-L,
«popoare, preaîn\l]a]i-L întru to]i vecii».

O, Heruvimi, cei în chipul focului, Serafimi, cei
cu multe aripi, Scaune, St\pânii [i C\petenii,
Îngeri [i to]i Arhanghelii [i sfin]ite Domnii, ruga]i-v\,
împreun\ cu Înaintemerg\torul, cu proorocii, cu
Apostolii, cu ierarhii, cu cuvio[ii [i cu to]i drep]ii,
ca s\ ne miluiasc\ pe noi.
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Da]i-ne ajutor, Sfin]ilor Apostoli: Petre, Pavele,
Iacove, Bartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu [i
Luca, Ioane, iubitul lui Hristos, Simone [i Iuda, cel
cu totul fericit, [i marele Matia, fiind noi birui]i de
ispitele în[el\torului [i r\t\ci]i.

Binecuv=nt\m pe Tat\l...

{tefane, încep\torul mucenicilor, cel care ai fost
mai luminat decât razele soarelui, roag\-te îm-
preun\ cu ace[tia, s\ ne lumin\m to]i [i s\ sc\p\m
de toat\ negura p\catului, noi cei care strig\m St\-
pânului: Preo]i binecuvânta]i, popoare prea`n\l]a]i
pe Domnul întru to]i vecii.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

F\ s\ urmez, Cea cu totul curat\, celor care cu
bun\ cuviin]\ au vie]uit cu via]\ îmbun\t\]it\,
r\nind pe vr\jma[ii cei ce m\ mâhnesc f\r\ de mil\
[i m\ sup\r\ neîncetat, tr\gându-m\ la patimile
cele trupe[ti; ca bucurându-m\, s\ strig: Popoare,
preaîn\l]a]i pe Hristos în veci.

Cântarea a 9-a:

Irmosul:

Sp\imântatu-s-a de aceasta cerul, [i marginile
p\mântului s-au minunat, c\ Dumnezeu S-a

ar\tat oamenilor trupe[te, [i pântecele t\u s-a f\cut
mai desf\tat decât cerurile. Pentru aceasta, pe tine,
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N\sc\toare de Dumnezeu, încep\toriile cetelor în-
gere[ti [i omene[ti te m\resc.

O, dumnezeie[ti St\pânii, Heruvimi, Serafimi,
Domnii, Îngeri, Scaune, toate C\peteniile [i pream\rite
Puteri [i sfin]ilor Arhangheli, face]i rug\ciune la
Dumnezeu ca bine vie]uind s\ dobândim mântuire
[i s\ ne izb\vim de nevoi.

Înaintemerg\torule, ca cel ce ai fost prooroc mai
ales, împreun\ cu to]i proorocii, învrednice[te-ne
tuturor bun\t\]ilor [i pe noi cei îngreuia]i de patimi
[i pururea cuprin[i de ispitele celui viclean [i de
în[el\ciunile vie]ii, ca s\ Te cinstim cu credin]\.

Slav\...

Dumnezeie[ti, cu totul m\ri]i, cei doisprezece
Apostoli, împreun\ cu preo]ii [i cu Sfin]ii mucenici [i
cu ferici]ii [i dumnezeie[tii prooroci, cuvioase [i
drepte femei, care tare a]i p\timit, face]i rug\ciuni
pentru noi c\tre Iubitorul de oameni.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fecioar\, ceea ce e[ti iubitoare de bine, roag\ pe
Fiul t\u Cel bun [i Domnul, ca s\ t\m\duiasc\ [i s\
mântuiasc\ sufletul meu cel slab [i nec\jit pururea
de asupririle vr\jma[ului celui stric\tor de suflet [i
s\-l fericeasc\ împreun\ cu toate cetele cele de sus.
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RÂNDUIALA SFINTEI ~MP|RT|{IRI

Urmând a ne `mp\rt\[i cu Preacuratele Taine, dup\ slujba
obi[nuit\ de sear\, se face `nceputul [i se zice: Slav\ }ie,
Dumnezeul nostru, slav\ }ie. ~mp\rate ceresc... Sfinte
Dumnezeule... (de 3 ori). Slav\... {i acum... Amin. Preasf=nt\
Treime... Doamne miluie[te (de 3 ori): Slav\... {i acum... Tat\l
nostru... C\ a Ta este `mp\r\]ia... Doamne miluie[te... (de 12 ori),
Veni]i s\ ne `nchin\m... (de 3 ori), apoi Psalmul 50. {i `ndat\:

Canonul

C=ntarea 1-a, glasul al 2-lea:

Irmos: Veni]i, popoare, s\ c=nt\m...

Stih: Inim\ curat\ zide[te `ntru mine, Dumnezeule, [i duh
drept `nnoie[te `ntru cele dinl\untru ale mele.

Pâine a vie]ii celei ve[nice s\-mi fie Trupul T\u
cel sfânt, milostive Doamne, [i Scump Sângele

T\u, t\m\duire durerilor celor de multe feluri.
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Stih: Nu m\ lep\da de la fa]a Ta [i Duhul T\u cel Sfânt 
nu-L lua de la mine.

~nvrednice[te-m\, St\pâne, pe mine nevrednicul, s\
m\nânc Trupul T\u cel Preacurat [i s\ beau Sângele
T\u cel preascump, cu credin]\ [i cu dragoste.

Slav\...

~ntinat fiind cu lucruri netrebnice eu, tic\losul,
nu sunt vrednic s\ m\ `mp\rt\[esc cu Preacuratul
T\u Trup [i cu Dumnezeiescul T\u Sânge, Hris-
toase, ci f\-m\ vrednic de aceasta.

{i acum...

Dumnezeiasc\ Mireas\, ceea ce e[ti bun\ [i
binecuvântat\, care ai odr\slit Spicul cel nearat [i
de mântuire lumii, `nvrednice[te-m\ ca, mâncân-
du-L pe Acesta, s\ m\ mântuiesc.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Pe piatra credin]ei, `nt\rindu-m\...

D\-mi, Hristoase, pic\turi de lacrimi, care 
s\-mi cur\]easc\ necur\]ia inimii, ca fiind

cur\]it, `n cuget curat, cu credin]\ [i cu fric\ s\ vin,
St\pâne, spre `mp\rt\[irea Darurilor Tale.
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Spre iertarea p\catelor s\-mi fie Preacuratul T\u
Trup [i Dumnezeiescul T\u Sânge, [i spre `mp\rt\[irea
cu Duhul Sfânt [i spre via]a de veci, Iubitorule de
oameni, [i spre `ndep\rtarea durerilor [i a necazurilor.

Slav\...

Doamne, `nvrednice[te-m\ s\ m\ `mp\rt\[esc
f\r\ de osând\ cu Preacurat Trupul T\u [i cu
Scumpul T\u Sânge, [i s\ sl\vesc bun\tatea Ta.

{i acum...

Preacurat\, ceea ce e[ti mas\ a Pâinii Vie]ii, care
s-a pogorât de sus, pentru mil\, [i a d\ruit lumii
via]\ nou\, `nvrednice[te-m\ acum [i pe mine, ne-
vrednicul, s\ gust cu fric\ din aceasta [i s\ fiu viu.

SEDEALNA, glasul al 8-lea:  

Foc [i lumin\ s\-mi fie primirea Preacuratelor [i de
via]\ f\c\toarelor Tale Taine, Mântuitorule, arzând
neghina p\catelor [i luminându-m\ peste tot, spre
cuvântarea de Dumnezeu cea adev\rat\; c\ nu voi da
`n[el\ciunii vr\jma[ului cele sfinte, nici nu ~]i voi da
s\rutare `n[el\toare, ci, ca desfrânata, c\zând `nain-
tea Ta, [i, ca tâlharul, m\rturisindu-m\, strig c\tre
Tine: Pomene[te-m\, Doamne, când vei veni `ntru
`mp\r\]ia Ta.
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Cântarea a 4-a;

Irmos: Venit-ai din Fecioar\...

~ntrupându-Te, mult-Milostive, voit-ai a Te da
spre junghiere, ca un miel, pentru p\catele

noastre. Pentru aceasta m\ rog }ie s\ cur\]e[ti [i
p\catele mele.

T\m\duie[te r\nile sufletului meu, Doamne, [i
m\ sfin]e[te tot [i m\ `nvrednice[te, St\pâne, s\ fiu
p\rta[ dumnezeie[tii Tale Cine celei de Tain\, eu,
tic\losul.

Slav\...

S\ st\m to]i cu fric\ [i cu cutremur, ]inând ochii
inimii `n sus [i strigând c\tre Mântuitorul: ~nt\-
re[te-ne [i ne `n]elep]e[te, Milostive Doamne, `ntru
frica Ta.

{i acum...

F\ [i mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat `n
p=ntecele t\u, St\p=n\, [i m\ p\ze[te pe mine,
robul t\u, ne`ntinat [i f\r\ de prihan\, ca, primind
`nl\untrul meu M\rg\ritarul cel duhovnicesc, s\
m\ sfin]esc.
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C=ntarea a 5-a;

Irmos: D\t\torule de lumin\...

Precum ai zis mai `nainte, Hristoase, fii acum
cu smeritul robul T\u [i petrece `ntru mine,

precum ai f\g\duit, c\ iat\ m\nânc Trupul T\u cel
dumnezeiesc [i beau Sângele T\u.

Cuvinte al lui Dumnezeu [i Dumnezeule, c\rbu-
nele Trupului T\u s\-mi fie mie, `ntunecatului,
spre luminare [i Sângele T\u spre cur\]irea `ntina-
tului meu suflet.

Slav\...

Având suflet `ntinat [i buze necurate, nu cutez s\
m\ apropii de Tine, Hristoase, [i s\ primesc Trupul
T\u, ci f\-m\ vrednic de aceasta.

{i acum...

Marie, Maica lui Dumnezeu, care e[ti s\la[
scump al bunei miresme, cu rug\ciunile tale f\-m\
vas ales pentru a m\ `mp\rt\[i cu Sfintele Taine ale
Fiului t\u.
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Cântarea a 6-a;

Irmos: ~ntru adâncul p\catelor...

Mintea [i sufletul, inima [i trupul, sfin]e[-
te-mi-le Mântuitorule [i m\ `nvrednice[te

f\r\ de osând\, St\pâne, s\ m\ apropii de `nfrico[\-
toarele Tale Taine.

Ca `nstr\in=ndu-m\ de patimi, s\ am ad\ugirea
harului T\u [i `nt\rirea vie]ii, prin `mp\rt\[irea cu
Sfintele Tale Taine, Hristoase.

Slav\...

Cu fric\ [i cu cutremur s\ ne apropiem to]i de
Dumnezeie[tile Taine ale lui Hristos [i s\ primim
adev\ratul [i Sfântul Lui Trup [i adev\ratul, Sfân-
tul [i Scumpul Lui Sânge.

{i acum...

Dumnezeule, Cuvântul lui Dumnezeu cel sfânt,
sfin]e[te-m\ acum cu totul pe mine, cel ce vin c\tre
Dumnezeie[tile Tale Taine, pentru rug\ciunile
Sfintei Maicii Tale.
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Apoi: Doamne miluie[te (de 3 ori), Slav\... {i acum... dup\
aceasta Condacul, glasul al 2-lea:

Podobie: Cele de sus...

S\ nu m\ treci cu vederea, Hristoase, pe mine cel
ce primesc Pâinea, adic\ Trupul T\u [i Dumne-
zeiescul T\u Sânge, [i m\ `mp\rt\[esc cu Preacura-
tele [i `nfrico[\toarele Tale Taine, St\pâne; s\ 
nu-mi fie mie, tic\losului, spre osând\, ci spre via]a
ve[nic\ [i f\r\ de moarte.

Cântarea a 7-a;

Irmosul: Chipului celui de aur...

~mp\rt\[irea nemuritoarelor Tale Taine, Hris-
toase, s\-mi fie acum izvor de bun\t\]i, lu-

min\, via]\, nep\timire [i solire spre ad\ugirea [i `n-
mul]irea dumnezeie[tii Tale bun\t\]i, ca s\ Te sl\-
vesc, pe Tine Cel care singur e[ti bun.

Izb\ve[te-m\ de patimi, de vr\jma[i, de nevoi [i
de tot necazul, pe mine cel ce m\ apropii acum cu
cutremur, cu dragoste [i cu sfial\, Iubitorule de
oameni, de Tainele Tale cele nemuritoare [i dum-
nezeie[ti [i-}i cânt: Bine e[ti cuvântat, Doamne,
Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.
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Slav\...

Suflete al meu tic\los, suflete p\tima[, sp\imân-
teaz\-te v\zând Preasl\vitele Taine; l\crimeaz\
suspinând [i, b\tându-te `n piept, strig\ [i zi:
Doamne, cur\]e[te-m\ pe mine, desfrânatul.

{i acum...

Ceea ce ai n\scut pe Mântuitorul Hristos mai
presus de minte, de Dumnezeu d\ruit\, ]ie, celei
curate, m\ rog acum eu, robul t\u cel necurat: Pe
mine cel ce voiesc s\ m\ apropii acum de Tainele
cele preacurate, cur\]e[te-m\ `ntru totul de `ntin\-
ciunea trupului [i a sufletului.

Cântarea a 8-a;

Irmos: Pe Cel ce `n cuptorul cel cu foc...

Cere[tilor, `nfrico[\toarelor [i Sfintelor Tale
Taine Hristoase, [i Cinei Tale celei dumne-

zeie[ti [i de tain\, pe mine, cel dezn\d\jduit, acum
p\rta[ a fi m\ `nvrednice[te, Dumnezeule, Mântui-
torul meu.

C\tre a Ta milostivire alergând, Bunule, cu fric\
strig c\tre Tine: Petrece ̀ ntru mine, Mântuitorule, [i
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eu `ntru Tine, precum ai zis; c\ iat\, `ndr\znind spre
mila Ta, m\nânc Trupul T\u [i beau Sângele T\u.

Binecuvânt\m pe Tat\l [i pe Fiul [i pe Sfântul Duh, Domnul.

M\ cutremur, primind focul, s\ nu m\ aprind ca
ceara [i ca iarba. O, `nfrico[\toare Tain\! O, milos-
tivire a lui Dumnezeu! Cum eu, tin\ fiind, m\ `m-
p\rt\[esc cu Dumnezeiescul Trup [i Sânge [i m\ fac
f\r\ stric\ciune!

{i acum...

Cu adev\rat, Maica lui Dumnezeu, `n pântecele
t\u s-a copt Pâinea cea dumnezeiasc\ a vie]ii,
p\zind nev\t\mat pântecele t\u cel nevinovat.
Pentru aceasta te l\ud\m pe tine ca pe hr\nitoarea
noastr\, `ntru to]i vecii.

Cântarea a 9-a;

Irmos: Fiul P\rintelui celui f\r\ de `nceput...

Bun este Domnul, gusta]i [i vede]i; c\ de
demult, pentru noi, precum suntem noi

f\cându-Se, [i o dat\ pe Sine P\rintelui S\u ca
jertf\ aducându-Se, pururea Se junghie, sfin]ind
pe cei care se `mp\rt\[esc cu Dânsul.
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Cu sufletul [i cu trupul s\ m\ sfin]esc, St\pâne,
s\ m\ luminez, s\ m\ mântuiesc, s\-}i fiu loca[ prin
`mp\rt\[irea Sfintelor Taine, avându-Te locuitor
`ntru mine, `mpreun\ cu Tat\l [i cu Duhul,
F\c\torule de bine, mult-Milostive.

Slav\...

Ca focul [i ca lumina s\-mi fie Trupul [i Sângele
T\u cel scump, Mântuitorul Meu, arzând materia
p\catului [i mistuind spinii patimilor [i lumi-
nându-m\ tot pe mine, cel care m\ `nchin Dum-
nezeirii Tale.

{i acum...

Dumnezeu S-a `ntrupat din sângiurile tale cele
curate. Pentru aceasta te laud\, St\pân\, tot
neamul [i te sl\ve[te mul]imea `ngerilor, c\ prin
tine au v\zut pe Cel care st\pâne[te toate, luând
fiin]\ omeneasc\.

{i `ndat\: Cuvine-se cu adev\rat s\ te fericim... Sfinte
Dumnezeule... Preasfânt\ Treime... Tat\l nostru... troparul zilei,
sau al praznicului, dac\ este praznic `mp\r\tesc, sau al sfântului.
Doamne miluie[te (de 40 de ori) [i:
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Rug\ciunea de cerere c\tre 
Preasf=nta de Dumnezeu N\sc\toarea

Facere a lui Pavel Monahul din M\n\stirea F\c\toarei de bine.

Nep\tat\, ne`ntinat\, f\r\ de prihan\, Preacu-
rat\ Fecioar\, a lui Dumnezeu Mireas\;

St\pân\, care pe Dumnezeu-Cuvântul L-ai unit cu
oamenii, prin preasl\vit\ na[terea ta, [i firea cea
lep\dat\ a neamului nostru cu cele cere[ti ai `mpre-
unat-o; ceea ce e[ti singur\ n\dejdea celor f\r\ de
n\dejde [i celor birui]i ajut\toare; gata folositoare
celor ce alearg\ la tine, [i tuturor cre[tinilor sc\-
pare. Nu te scârbi de mine, cel p\c\tos [i `ntinat,
care cu urâte gânduri [i cu cuvinte [i cu fapte, pe
mine, de tot netrebnic m-am f\cut [i prin lenea dul-
ce]ilor vie]ii cu voia rob m-am f\cut; ci, ca ceea ce
e[ti Maica Iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iu-
birea de oameni, milostive[te-te spre mine, p\c\-
tosul [i `ntinatul, [i prime[te rug\ciunea mea, ce se
aduce ]ie din buze `ntinate; iar pe Fiul t\u [i
St\pânul nostru [i Domnul, cu `ndr\znirea ta, ca o
Maic\, cuprinzând, roag\-L s\-mi deschid\ [i mie
milostivirile cele iubitoare de oameni ale bun\t\]ii
Sale. {i trecând gre[elile mele cele nenum\rate, s\
m\ `ntoarc\ la poc\in]\ [i lucr\tor poruncilor Sale
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iscusit s\ m\ arate. {i fii lâng\ mine pururea ca o
milostiv\, milosârd\ [i iubitoare de bine. ~n aceast\
via]\ de acum, cald\ folositoare [i ajut\toare; n\v\-
lirile potrivnicilor oprindu-le [i la poc\in]\ `ndrep-
tându-m\. {i `n vremea ie[irii mele, tic\losul meu
suflet p\zindu-l [i `ntunecatele chipuri ale viclenilor
diavoli departe de acesta izgonindu-le. {i `n ziua
`nfrico[\toarei judec\]i de chinul cel ve[nic izb\-
vindu-m\ [i slavei celei negr\ite a Fiului t\u [i Dum-
nezeului nostru mo[tean pe mine ar\tându-m\. Pe
care s\ o [i dobândesc, St\pâna mea, Preasfânt\ de
Dumnezeu N\sc\toare, prin mijlocirea [i sprijinul
t\u. Cu harul [i cu iubirea de oameni ale Unuia-
N\scut Fiului t\u, a Domnului [i Dumnezeului [i
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, C\ruia se cu-
vine toat\ slava, cinstea [i `nchin\ciunea, `mpreun\
cu Cel f\r\ de `nceput al Lui P\rinte [i cu Prea-
sfântul [i bunul [i de via]\ f\c\torul Duhul Lui,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea c\tre Domnul nostru Iisus Hristos

Facere a lui Antioh Monahul Pandectul

{i ne d\, St\pâne, celor ce mergem spre somn,
odihn\ trupului [i sufletului; [i ne p\ze[te de

`ntunecatul somn al p\catului [i de toat\ `ntunecata
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[i cea de noapte patim\ a dulce]ii. Contene[te `nt\-
rât\rile patimilor, stinge s\ge]ile vicleanului cele
aprinse, cele pornite asupra noastr\ cu vicle[ug.
Zburd\rile trupului nostru le potole[te [i tot gândul
nostru cel p\mântesc [i trupesc adoarme-l. {i ne d\-
ruie[te, Dumnezeule, minte de[teapt\, cuget curat,
inim\ treaz\, somn u[or [i de toat\ n\lucirea
satanei nestr\mutat. Scoal\-ne `n vremea rug\-
ciunii, `nt\ri]i `n poruncile Tale [i pomenirea jude-
c\]ilor Tale `n noi nestricat\ având-o. Cuvântare
de slava Ta `n toat\ noaptea ne d\ruie[te, ca s\
cânt\m [i s\ binecuvânt\m [i s\ sl\vim, prea-
cinstitul [i prea`ncuviin]atul T\u nume, al Tat\lui
[i al Fiului [i al Sfântului Duh, acum [i pururea [i
`n vecii vecilor. Amin.

Apoi aceste tropare: 

Miluie[te-ne, Doamne, miluie[te-ne, c\ neprice-
pându-ne de nici un r\spuns, aceast\ rug\ciune
aducem }ie, ca unui St\pân, noi p\c\to[ii robii T\i;
miluie[te-ne pe noi.

Slav\...

Doamne, miluie[te-ne c\ `ntru Tine am n\-
d\jduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
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f\r\delegile noastre, ci caut\ [i acum ca un milostiv
[i ne izb\ve[te de vr\jma[ii no[tri, c\ Tu e[ti
Dumnezeul nostru [i noi suntem poporul T\u, to]i
lucrul mâinilor Tale [i numele T\u chem\m.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

U[a milostivirii deschide-o nou\, binecuvântat\
N\sc\toare de Dumnezeu, ca s\ nu pierim cei ce
n\d\jduim `n tine, ci s\ ne mântuim prin tine din
nevoi, c\ tu e[ti mântuirea neamului cre[tinesc.

Iar a doua zi, dup\ slujba cea obi[nuit\ a Ceasurilor, se face
`nceputul [i se zice: Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\ }ie.
~mp\rate ceresc... Sfinte Dumnezeule... (de 3 ori), Slav\... {i
acum... Amin. Preasfânt\ Treime... Doamne miluie[te (de 3 ori).
Slav\...  {i acum... Tat\l nostru... C\ a Ta este `mp\r\]ia... Veni]i
s\ ne `nchin\m... (de 3 ori),  cu trei `nchin\ciuni, dup\ care se
citesc ace[ti psalmi:

Psalmul 22

Domnul m\ pa[te [i nimic nu-mi va lipsi. La
loc cu p\[une, acolo m-a s\l\[luit; la apa

odihnei m-a hr\nit. Sufletul meu l-a `ntors,
pov\]uitu-m-a pe c\r\rile drept\]ii, pentru numele
Lui. C\ de voi [i umbla `n mijlocul mor]ii, nu m\
voi teme de rele; c\ Tu cu mine e[ti. Toiagul T\u [i
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varga Ta, acestea m-au mângâiat. G\tit-ai mas\
`naintea mea, `mpotriva celor ce m\ nec\jesc; uns-ai
cu untdelemn capul meu [i paharul T\u este ad\pân-
du-m\ ca un puternic. {i mila Ta m\ va urma `n toate
zilele vie]ii mele, ca s\ locuiesc `n casa Domnului,
`ntru lungime de zile.

Psalmul 23

Al Domnului este p\mântul [i plinirea lui; lu-
mea [i to]i cei ce locuiesc `ntr-`nsa. Acesta

pe m\ri l-a `ntemeiat [i pe râuri l-a a[ezat. Cine se
va sui `n muntele Domnului [i cine va sta `n locul
cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile [i curat
cu inima, care n-a luat `n de[ert sufletul s\u [i nu s-
a jurat cu vicle[ug aproapelui s\u. Acesta va lua
binecuvântare de la Domnul [i milostenie de la
Dumnezeu, Mântuitorul s\u. Acesta este neamul
celor ce-L caut\ pe Domnul, al celor ce caut\ fa]a
Dumnezeului lui Iacob. Ridica]i, c\petenii, por]ile
voastre [i v\ ridica]i por]ile cele ve[nice [i va intra
~mp\ratul slavei. Cine este acesta ~mp\ratul
slavei? Domnul Cel tare [i puternic, Domnul Cel
tare `n r\zboi. Ridica]i, c\petenii, por]ile voastre [i
v\ ridica]i por]ile cele ve[nice [i va intra ~mp\ratul
slavei. Cine este acesta ~mp\ratul slavei? Domnul
puterilor, Acesta este ~mp\ratul slavei.
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Psalmul 115

Crezut-am, pentru aceea am zis, iar eu 
m-am smerit foarte. Eu am zis `n uimirea

mea: «Tot omul este mincinos!» Ce voi r\spl\ti
Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul
mântuirii voi lua [i numele Domnului voi chema.
F\g\duin]ele mele le voi plini Domnului, `naintea a
tot poporului S\u. Scump\ este `naintea Domnului
moartea cuvio[ilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul
T\u, eu sunt robul T\u [i fiul roabei Tale; rupt-ai
leg\turile mele. }ie-}i voi aduce jertf\ de laud\ [i
numele Domnului voi chema. F\g\duin]ele mele le
voi plini Domnului, `naintea a tot poporului Lui, `n
cur]ile casei Domnului, `n mijlocul t\u, Ierusalime.

Slav\... {i acum... Aliluia (de 3 ori) [i 3 metanii.

{i aceste tropare, glasul al 6-lea:

F\r\delegile mele trece-le cu vederea, Doamne,
Cel care Te-ai n\scut din Fecioar\ [i cur\]e[te
inima mea, f\când-o biseric\ a Preacuratului T\u
Trup [i Sânge [i nu m\ lep\da de la fa]a Ta, Cel ce
ai nem\surat\ mare mil\.
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Slav\...

Spre `mp\rt\[irea Sfintelor Tale Taine cum voi
`ndr\zni eu, nevrednicul? C\ de voi cuteza s\ m\
apropii de Tine, laolalt\ cu cei vrednici, haina m\
v\de[te c\ nu este de cin\ [i osând\ voi pricinui
preap\c\tosului meu suflet; ci cur\]e[te, Doamne,
necur\]ia sufletului meu [i m\ mântuie[te, ca un
iubitor de oameni. 

{i acum...

Mare este mul]imea p\catelor mele, N\sc\toare
de Dumnezeu, Curat\, la tine alerg, având tre-
buin]\ de mântuire. Cerceteaz\ neputinciosul meu
suflet [i te roag\ Fiului t\u [i Dumnezeului nostru
s\-mi d\ruiasc\ iertare de relele ce am f\cut, ceea
ce e[ti una binecuvântat\.

Iar `n Sfânta [i Marea Joi, se zice acesta:

Când m\ri]ii ucenici, la sp\larea Cinei s-au
luminat, atunci Iuda cel r\u credincios, cu iubirea
de argint boln\vindu-se, s-a `ntunecat [i judec\to-
rilor celor f\r\ de lege pe Tine, Judec\torul cel drept,
Te-a dat. Vezi, iubitorule de avu]ii, pe cel care
pentru acestea spânzurare [i-a agonisit; fugi de su-
fletul nes\]ios, care a `ndr\znit unele ca acestea,
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asupra ~nv\]\torului. Cel care e[ti spre to]i bun,
Doamne, slav\ }ie.

Apoi: Doamne miluie[te (de 40 de ori) 

[i metanii câte vom putea.

Rug\ciunile `nainte de dumnezeiasca `mp\rt\[ire

Citind aceste stihuri, s\ fim cu luare-aminte spre `ndreptarea
noastr\:

Trupul St\pânului vr=nd s\-L prime[ti spre hran\,
Fii cu fric\ s\ nu te arzi, c\ foc este;
Sângele Lui vrând s\-L bei spre-mp\rt\[ire,
Mergi [i cu cei ce te-au mâhnit te `mpac\,
{i a[a `ndr\zne[te de ia hrana sfânt\.
Vrând s\ te-mp\rt\[e[ti cu Jertfa de Tain\,
Cu-al St\pânului Trup f\c\tor de via]\,
~ntru acest chip te roag\ cu cutremur:

Rug\ciunea `ntâia, a Sfântului Vasile cel Mare

St\pâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cel care e[ti Izvorul vie]ii [i al nemu-

ririi, F\c\torul a toat\ f\ptura v\zut\ [i nev\zut\,

R+NDUIALA SFINTEI ~MP|RT|{IRI

343
C M

Y K

C M

Y K



Fiul Tat\lui Celui f\r\ de ̀ nceput, Cel care e[ti ̀ mpre-
un\-ve[nic cu Dânsul [i `mpreun\ f\r\ de `nceput,
Care pentru multa bun\tate, `n zilele cele din urm\,
ai purtat Trup [i ai fost r\stignit, [i Te-ai jertfit pen-
tru noi cei nemul]umitori [i nerecunosc\tori [i cu
Sângele T\u ai `nnoit firea noastr\ cea stricat\ prin
p\cat, ~nsu]i ~mp\rate, Cel care e[ti f\r\ de moarte,
prime[te [i poc\in]a mea, a p\c\tosului, [i pleac\
urechea Ta c\tre mine [i ascult\ graiurile mele, c\
am gre[it, Doamne; gre[it-am la cer [i `naintea Ta [i
nu sunt vrednic a c\uta spre `n\l]imea slavei Tale.
C\ am mâniat bun\tatea Ta, c\lcând `nv\]\turile
Tale [i neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne,
f\r\ r\utate, fiind `ndelung-R\bd\tor [i mult-
Milostiv, nu m-ai dat s\ pier cu f\r\delegile mele, `n
tot chipul a[teptând `ntoarcerea mea. C\ Tu ai zis,
Iubitorule de oameni, prin proorocul T\u: „Cu
vrere nu voiesc moartea p\c\tosului, ci s\ se
`ntoarc\ [i s\ fie viu”. C\ nu vrei, St\pâne, s\ pierzi
f\ptura mâinilor Tale, nici nu voie[ti pierderea
oamenilor, „ci vrei ca to]i s\ se mântuiasc\ [i la
cuno[tin]a adev\rului s\ vin\”. Pentru aceasta [i eu,
de[i sunt nevrednic cerului [i p\mântului [i acestei
vie]i trec\toare, pentru c\ m-am supus cu totul
p\catului [i m-am f\cut rob dezmierd\rilor [i am
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necinstit chipul T\u, dar fiind f\ptura [i zidirea Ta,
nu dezn\d\jduiesc de a mea mântuire, eu tic\losul,
ci n\d\jduind `n milostivirea Ta cea f\r\ de margini,
vin c\tre Tine: Prime[te-m\ deci [i pe mine, Iubi-
torule de oameni Hristoase, ca pe desfrânata [i ca pe
tâlharul, ca pe vame[ul  [i ca pe fiul cel pierdut, [i
ridic\ sarcina cea grea a p\catelor mele, Cel care
ridici p\catul lumii [i t\m\duie[ti neputin]ele
oamenilor; Cel care chemi la Tine pe cei osteni]i [i
`mpov\ra]i [i le dai odihn\; Cel care n-ai venit s\
chemi la poc\in]\ pe cei drep]i, ci pe cei p\c\to[i, [i
m\ cur\]e[te de toat\ necur\]ia trupului [i a
sufletului. ~nva]\-m\ s\ s\vâr[esc sfin]enie `n frica
Ta, ca, `n curat\ m\rturisirea cugetului meu
primind p\rticica Sfintelor Tale Taine, s\ m\ unesc
cu Sfântul T\u Trup [i Sânge, [i s\ Te am pe Tine
locuind [i petrecând `n mine `mpreun\ cu Tat\l [i cu
Sfântul Duh. A[a, Doamne, Iisuse Hristoase,
Dumnezeul meu, s\ nu-mi fie spre osând\ `mp\r-
t\[irea Preacuratelor [i de via]\ f\c\toarelor Tale
Taine, nici s\ ajung neputincios cu sufletul [i cu
trupul, `mp\rt\[indu-m\ cu nevrednicie; ci d\-mi,
pân\ la suflarea mea cea mai de pe urm\, f\r\ de
osând\ s\ primesc p\rticica Sfintelor Tale Taine,
spre `mp\rt\[irea cu Duhul Sfânt, ca merinde
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pentru via]a de veci [i spre r\spuns bineprimit la
`nfrico[\torul T\u scaun de judecat\, ca [i eu,
dimpreun\ cu to]i ale[ii T\i, s\ fiu p\rta[ bun\t\]ilor
Tale celor nestric\cioase, pe care le-ai g\tit, Doam-
ne, celor care Te iubesc pe Tine, `ntru care e[ti prea-
sl\vit `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a doua, 
a Sfântului Ioan Gur\ de Aur

Doamne, Dumnezeul meu, [tiu c\ nu sunt
vrednic, nici `n stare ca s\ intri sub

acoper\mântul casei sufletului meu, pentru c\ este
cu totul pustiu [i surpat [i nu afli `n mine loc
potrivit ca s\-}i pleci capul. Ci, precum din `n\l]ime
Te-ai plecat pentru noi, pleac\-Te [i acum spre
smerenia mea. {i precum ai binevoit a Te culca `n
pe[ter\ [i `n ieslea necuvânt\toarelor, a[a bine-
voie[te a intra [i `n ieslea necuvânt\torului meu
suflet [i `n `ntinatul meu trup. {i precum n-ai
socotit lucru nevrednic a intra [i a cina `mpreun\
cu p\c\to[ii `n casa lui Simon cel lepros, a[a
binevoie[te a intra [i `n casa smeritului, leprosului
[i p\c\tosului meu suflet. {i precum n-ai `ndep\rtat
pe desfrânata cea p\c\toas\, cea asemenea mie,
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care a venit [i s-a atins de Tine, a[a Te milostive[te
[i de mine p\c\tosul, care vin [i m\ ating de Tine.
{i precum nu Te-ai scârbit de `ntinata [i necurata
ei gur\, ce Te-a s\rutat, a[a nu Te scârbi nici de
`ntinata [i mai necurata mea gur\, nici de buzele
mele cele necurate [i pâng\rite [i de limba mea cea
cu totul necurat\. Ci s\-mi fie mie c\rbunele Prea-
sfântului T\u Trup [i al Scumpului T\u Sânge,
spre sfin]ire [i spre luminare, spre `ns\n\to[irea
smeritului meu suflet [i trup, spre u[urarea greu-
t\]ii gre[elilor mele celor multe, spre paz\ de toat\
lucrarea diavoleasc\, spre `ndep\rtarea [i mutarea
r\ului [i vicleanului meu obicei, spre omorârea
patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre ad\-
ugirea dumnezeiescului T\u har [i spre dobândirea
`mp\r\]iei Tale. C\ nu vin la Tine ca un nep\s\tor,
Hristoase Dumnezeule, ci `ncrezându-m\ `n bun\-
tatea Ta cea nespus\ [i ca nu cumva r\mânând de-
parte prea mult\ vreme de `mp\rt\[irea Ta, s\ fiu
prins de lupul cel `n]eleg\tor. Pentru aceasta m\ rog
}ie, Cel care singur e[ti sfânt, St\pâne: Sfin]e[te-mi
sufletul [i trupul, mintea [i inima, r\runchii [i m\run-
taiele; `nnoie[te-m\ tot [i `nr\d\cineaz\ frica Ta `n
m\dularele mele [i sfin]enia Ta f\-o ne[tears\ de la
mine. {i-mi fii mie ajut\tor [i folositor, `ndreptând
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`n pace via]a mea [i `nvrednicindu-m\ a sta de-a
dreapta Ta, cu sfin]ii T\i, pentru rug\ciunile [i
mijlocirile Preacuratei Maicii Tale [i ale
slujitorilor T\i celor f\r\ de trup, ale preacuratelor
Puteri, [i pentru ale tuturor sfin]ilor, care din veac
}i-au binepl\cut }ie. Amin.

Rug\ciunea a treia,
a Sfântului Simeon Metafrastul

Doamne, Cel care singur e[ti curat [i f\r\ stri-
c\ciune, Care pentru nespusa milostivire a

iubirii de oameni ai luat toat\ firea noastr\ din
curatele [i feciore[tile sângiuri ale celei care Te-a
n\scut pe Tine mai presus de fire, cu venirea Dumne-
zeiescului Duh [i cu bun\voirea Tat\lui Celui de-a
pururea ve[nic, Hristoase Iisuse, `n]elepciunea lui
Dumnezeu, pacea [i puterea; Cel care ai primit cu
trupul T\u patimile cele de via]\ f\c\toare [i mân-
tuitoare: crucea, piroanele, suli]a, moartea, omoar\-mi
patimile cele trupe[ti, care `mi stric\ sufletul. Cel
care cu `ngroparea Ta ai pr\dat `mp\r\]ia iadului,
`ngroap\-mi sfaturile mele cele viclene prin gânduri
bune [i risipe[te duhurile cele viclene. Cel care cu
~nvierea Ta cea de a treia zi [i de via]\ purt\toare ai
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ridicat pe str\mo[ul cel c\zut, ridic\-m\ [i pe mine
cel care am alunecat `n p\cat, punându-mi `nainte
chipuri de poc\in]\. Cel care cu preasl\vit\ `n\l-
]area Ta la cer ai `ndumnezeit trupul pe care L-ai
luat [i L-ai cinstit cu [ederea de-a dreapta Tat\lui,
`nvrednice[te-m\ prin `mp\rt\[irea Sfintelor Tale
Taine s\ dobândesc partea cea de-a dreapta a celor
mântui]i. Cel care prin pogorârea Mângâietorului
Duh ai f\cut vase cinstite pe Sfin]ii T\i Ucenici,
arat\-m\ [i pe mine a fi loca[ al venirii Lui. Cel
care vei veni iar\[i s\ judeci toat\ lumea cu
dreptate, binevoie[te s\ Te `ntâmpin [i eu pe nori,
pe Tine, Judec\torul [i F\c\torul meu, `mpreun\
cu to]i sfin]ii T\i, ca ne`ncetat s\ Te sl\vesc [i s\ Te
laud, `mpreun\ cu P\rintele T\u cel f\r\ de `nceput
[i cu Preasfântul [i bunul [i de via]\ f\c\torul T\u
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a patra,
a Sfântului Simeon Metafrastul

Precum voi sta `naintea `nfrico[\torului [i ne-
f\]arnicului T\u scaun de judecat\, Hris-

toase Dumnezeule, primind `ntrebare [i dând r\s-
puns de relele ce am f\cut, a[a [i ast\zi, mai `nainte
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de a sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul T\u
altar, `naintea Ta [i `naintea `nfrico[\torilor [i sfin-
]ilor T\i `ngeri, fiind `nduplecat de m\rturia cuge-
tului, pun `nainte faptele mele cele rele [i f\r\de-
legile, dându-le pe fa]\ [i v\dindu-le. Ci vezi,
Doamne, smerenia mea [i-mi iart\ toate p\catele
mele; vezi, c\ s-au `nmul]it mai mult decât perii ca-
pului meu f\r\delegile mele. C\ci ce r\u n-am s\-
vâr[it? Ce p\cat n-am f\cut? Ce r\u nu mi-am
`nchipuit `n sufletul meu? C\ iat\ [i cu faptele am
f\cut desfrânare [i preadesfrânare, mândrie, trufie,
batjocur\, hul\, vorb\ de[art\, `nfierbântare la râs,
be]ie, l\comie a pântecelui, mâncare f\r\ m\sur\,
r\utate, ur\, iubire de argint, iubire de avu]ie, c\-
m\t\rie, iubire de mine `nsumi, iubire de m\rire,
hr\pire, nedreptate, agonisire de ru[ine, invidie,
vorbire de r\u, f\r\delege; toate sim]irile [i toate
m\dularele mi le-am `ntinat [i le-am stricat [i de
nici o treab\ le-am f\cut, ajungând cu totul s\la[
diavolului. {i [tiu, Doamne, c\ f\r\delegile mele au
covâr[it capul meu, dar mul]imea `ndur\rilor Tale
este neasem\nat\, [i mila bun\t\]ii Tale cea f\r\ de
r\utate este nespus\ [i nu este nici un p\cat care s\
biruiasc\ iubirea Ta de oameni. Pentru aceasta,
preaminunate ~mp\rate, f\r\ de r\utate Doamne, f\
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minunate milele Tale spre mine p\c\tosul; arat\-mi
puterea bun\t\]ii Tale, arat\-mi t\ria milostivirii Tale
celei `ndurate [i m\ prime[te pe mine p\c\tosul, cel
care m\ `ntorc; prime[te-m\ cum ai primit pe fiul
cel pierdut, pe tâlharul [i pe desfrânata. Prime[te-m\
pe mine cel care peste m\sur\ }i-am gre[it [i cu
cuvântul [i cu lucrul [i cu pofta cea f\r\ cale [i cu
gândul cel ̀ ntunecat. {i precum ai primit pe cei care
au venit `n ceasul al unsprezecelea, care nimic vred-
nic n-au lucrat, a[a m\ prime[te [i pe mine, p\c\-
tosul; c\ mult am gre[it [i m-am spurcat [i am scâr-
bit Duhul T\u cel Sfânt [i am mâniat milostivirea Ta
cea iubitoare de oameni, cu lucrul, cu cuvântul [i cu
gândul, noaptea [i ziua, pe fa]\ [i `ntr-ascuns, cu voie
[i f\r\ de voie. {i [tiu c\ vei pune `naintea mea
p\catele mele `n acela[i chip `n care le-am f\cut [i
m\ vei `ntreba de cele ce cu [tiin]\, f\r\ de iertare,
am gre[it. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea
dreapt\, nici cu mânia Ta s\ m\ mustri [i nici cu
urgia Ta s\ m\ pedepse[ti. Miluie[te-m\, Doamne, c\
nu sunt numai neputincios, ci [i zidirea Ta sunt. C\
Tu, Doamne, ai `nt\rit peste mine frica Ta, dar eu
am f\cut r\utate `naintea Ta. }ie Unuia am gre[it;
dar Te rog s\ nu intri la judecat\ cu robul T\u. C\
de vei c\uta la f\r\delegi, Doamne, Doamne, cine va
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putea sta `naintea Ta? C\ eu sunt adâncul p\catului
[i nu sunt vrednic, nici `n stare a c\uta [i a privi
`n\l]imea cerului, din pricina mul]imii p\catelor mele,
celor f\r\ de num\r; c\ toate lucrurile rele [i `nchi-
puirile [i me[te[ugirile diavole[ti, toat\ r\utatea
iadului, `ndemnurile spre p\cat, dezmierd\rile [i alte
patimi nenum\rate n-au lipsit de la mine. C\ci, cu ce
fel de p\cate nu m-am stricat? De care rele n-am fost
prins? Tot p\catul l-am f\cut, toat\ desf\tarea ne-
iertat\ am l\sat s\ intre `n sufletul meu. Netrebnic
m-am f\cut `naintea Ta, Dumnezeul meu, [i
`naintea oamenilor. Cine m\ va ridica pe mine, cel
care am c\zut `n atâtea p\cate rele? Doamne,
Dumnezeul meu, spre Tine n\d\jduiesc. De mai
este pentru mine n\dejde de mântuire, de biruie[te
iubirea Ta de oameni mul]imea f\r\delegilor mele,
fii mie Mântuitor [i dup\ `ndur\rile [i milele Tale
sl\be[te, las\, iart\-mi toate câte am gre[it }ie; c\ s-a
umplut de multe rele sufletul meu [i nu aflu `n
mine n\dejde de mântuire. Miluie[te-m\, Dum-
nezeule, dup\ mare mila Ta [i s\ nu-mi r\spl\te[ti
dup\ faptele mele, ci `ntoarce-m\, sprijine[te-m\,
izb\ve[te sufletul meu de relele ce au crescut `ntr-
`nsul [i de agonisirile lui cele cumplite. Miluie[te-
m\ pentru mila Ta, c\ unde s-a `nmul]it p\catul s\

LITURGHIERUL PASTORAL

352

C M

Y K

C M

Y K



prisoseasc\ harul T\u, [i s\ Te laud [i s\ Te sl\vesc
`n toate zilele vie]ii mele. C\ Tu e[ti Dumnezeul
celor ce se poc\iesc [i Mântuitorul celor ce gre[esc
[i }ie slav\ `n\l]\m, `mpreun\ [i P\rintelui T\u
celui f\r\ de `nceput [i Preasfântului [i bunului [i
de via]\ f\c\torului T\u Duh, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a cincea, a
Sfântului Ioan Damaschinul

St\pâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne-
zeul nostru, Cel care singur ai putere a ierta

p\catele oamenilor, ca un bun [i iubitor de oameni,
treci cu vederea toate gre[elile mele cele cu [tiin]\ [i
cu ne[tiin]\ [i m\ `nvrednice[te s\ m\ `mp\rt\[esc,
f\r\ de osând\, cu Dumnezeie[tile, preasl\vitele,
preacuratele [i de via]\ f\c\toarele Tale Taine, nu
spre osând\, nici spre ad\ugirea p\catelor, ci spre
cur\]ire [i sfin]ire [i spre dobândirea vie]ii [i `mp\-
r\]iei ce va s\ fie, spre zid [i ajutor, spre izgonirea
celor potrivnici [i spre [tergerea gre[elilor mele celor
multe; c\ Tu e[ti Dumnezeul milei [i al `ndur\rilor [i
al iubirii de oameni [i }ie slav\ `n\l]\m, `mpreun\ [i
Tat\lui [i Duhului Sfânt, acum [i pururea [i `n vecii
vecilor. Amin.
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Rug\ciunea a [asea,
a Sfântului Vasile cel Mare 

{tiu, Doamne, c\ m\ `mp\rt\[esc cu nevrednicie
cu Preacuratul T\u Trup [i cu Scump Sângele

T\u, [i vinovat sunt, [i osând\ mie `nsumi m\nânc [i
beau, neputându-mi da seama, precum se cuvine, de
Trupul [i Sângele T\u, Hristoase, Dumnezeul meu. Ci
`ndr\znind spre `ndur\rile Tale, m\ apropii de Tine,
Cel ce ai zis: „Cel care m\nânc\ Trupul Meu [i bea
Sângele Meu `ntru Mine r\mâne [i Eu `ntru dânsul”.
Deci, milostive[te-Te, Doamne, [i nu m\ pedepsi pe
mine p\c\tosul, ci f\ cu mine dup\ mila Ta. {i s\-mi fie
mie Sfintele Tale Taine spre t\m\duire [i cur\]ire, spre
luminare [i paz\, spre mântuirea [i sfin]irea sufletului
[i a trupului; spre izgonirea a toat\ n\lucirea, a faptei
celei rele [i a lucr\rii diavole[ti, care se lucreaz\ cu
gândul `n m\dularele mele; spre `ndr\znirea [i
dragostea cea c\tre Tine, spre `ndreptarea [i `nt\rirea
vie]ii, spre `nmul]irea faptei celei bune [i a des\-
vâr[irii, spre plinirea poruncilor [i spre `mp\rt\[irea
cu Sfântul Duh, ca merinde pentru via]a de veci [i
spre r\spuns bineprimit la ̀ nfrico[\torul T\u scaun de
judecat\, iar nu spre certare sau spre osând\.
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Rug\ciunea a [aptea,
a Sfântului Simeon Noul Teolog

Din buze `ntinate, din inim\ pâng\rit\, din
limb\ necurat\, din suflet `ntinat, prime[-

te-mi rug\ciunea, Hristoase al meu, [i ne`nl\turân-
du-mi nici cuvintele, nici obi[nuin]ele, nici neru-
[inarea, d\-mi a zice cu `ndr\zneal\ cele ce voiesc,
Hristoase al meu, [i mai mult m\ `nva]\ ce mi se
cuvine a face [i a zice. Gre[it-am mai mult decât
desfrânata, care aflând unde s\l\[luie[ti, cum-
p\rând mir, cu `ndr\zneal\ a venit s\ ung\ pi-
cioarele Tale, ale St\pânului meu Hristos [i Dum-
nezeului meu. Cum pe aceea, apropiindu-se din
inim\, n-ai lep\dat-o, nici de mine nu Te scârbi,
Cuvinte, ci d\-mi s\ ]in [i s\ s\rut picioarele Tale [i
cu izvor de lacrimi, ca [i cu ni[te mir de mult pre],
cu `ndr\zneal\ s\ le ung. Spal\-m\ cu lacrimile
mele, cur\]e[te-m\ cu ele, Cuvinte. Iart\-mi gre-
[elile [i `mi d\ `ndreptare. {tii mul]imea r\ut\]ilor
mele, [tii [i bubele mele [i r\nile mele le vezi, dar [i
credin]a mi-o [tii, voin]a mi-o vezi [i suspinurile mi
le auzi. Nu se ascunde `naintea Ta, Doamne, Dum-
nezeul meu, F\c\torul [i Izb\vitorul meu, nici pi-
c\tura de lacrim\, nici din pic\tur\ vreo parte.
Cele `nc\ nes\vâr[ite de mine le-au cunoscut ochii
T\i [i `n cartea Ta se afl\ scrise [i cele `nc\ nef\cute
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de mine. Vezi smerenia mea, vezi-mi osteneala cât\
este [i toate p\catele mi le iart\, Dumnezeule a
toate; `ncât, cu inima curat\, cu gândul `nfrico[at [i
cu sufletul smerit s\ m\ `mp\rt\[esc cu Tainele Tale
cele preacurate [i preasfinte, cu care se `ndumne-
zeie[te [i se face viu tot cel care m\nânc\ [i bea din
ele cu inim\ curat\; c\ Tu ai zis, St\pânul meu: „Cel
care m\nânc\ Trupul Meu [i bea Sângele Meu `ntru
Mine r\mâne [i Eu `ntru dânsul”. Cu totul adev\rat
este cuvântul St\pânului [i Dumnezeului meu, c\
cel care se `mp\rt\[e[te cu Darurile cele dumne-
zeie[ti [i `ndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine,
Hristoase al meu, Cel care e[ti din Lumina cea cu
trei str\luciri, Care lumineaz\ lumea. Deci, pentru
ca s\ nu r\mân singur, f\r\ de Tine, D\t\torule de
via]\, suflarea mea, via]a mea, bucuria mea,
mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de
Tine, precum vezi, cu lacrimi [i cu sufletul umilit.
M\ rog s\ iau izb\vire de gre[elile mele [i s\ m\
`mp\rt\[esc f\r\ de osând\ cu Tainele Tale cele d\t\-
toare de via]\ [i f\r\ de prihan\, ca s\ r\mâi precum
ai zis, cu mine, cel de trei ori tic\los, ca s\ nu m\
r\peasc\ cu vicle[ug ̀ n[el\torul, aflându-m\ dep\rtat
de harul T\u, [i `n[elându-m\ s\ m\ dep\rteze [i de
`ndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta
cad `naintea Ta [i cu c\ldur\ strig c\tre Tine:
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Precum pe fiul cel pierdut [i pe desfrânata, care au
venit la Tine, i-ai primit, a[a m\ prime[te [i pe
mine, desfrânatul [i `ntinatul, Milostive, care cu
suflet umilit vin acum la Tine. {tiu, Mântuitorule,
c\ altul ca mine n-a gre[it }ie, nici n-a f\cut faptele
pe care le-am f\cut eu. Dar [i aceasta [tiu, c\
m\rimea gre[elilor mele [i mul]imea p\catelor
mele nu covâr[esc r\bdarea cea mult\ a Dumne-
zeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea `nalt\;
ci pe cei care fierbinte se poc\iesc, cu mila `ndu-
r\rii `i cur\]e[ti [i `i luminezi [i cu lumina `i une[ti,
p\rta[i Dumnezeirii Tale f\cându-i f\r\ pizmuire;
[i lucru str\in de gândurile `ngere[ti [i omene[ti
vorbe[ti cu ei, de multe ori, ca [i cu ni[te prieteni ai
T\i adev\ra]i. Acestea m\ fac `ndr\zne], acestea
`mi dau aripi, Hristoase al meu, [i punându-mi
n\dejdea `n multele Tale binefaceri fa]\ de noi, bu-
curându-m\ [i cutremurându-m\, cu focul m\ ̀ mp\r-
t\[esc, iarb\ uscat\ fiind eu, [i - str\in\ minune! -
m\ r\coresc nears, ca rugul de demult care, aprins
fiind, nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mul-
]umitor [i cu mul]umitoare inim\, cu mul]umitoare
m\dulare ale sufletului [i ale trupului meu m\
`nchin [i Te m\resc [i Te preasl\vesc pe Tine,
Dumnezeul meu, Cel ce cu adev\rat e[ti binecu-
vântat, acum [i `n veci. Amin.
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Rug\ciunea a opta,
a Sfântului Ioan Gur\ de Aur

Dumnezeule, sl\be[te, las\, iart\-mi toate gre-
[elile câte }i-am gre[it }ie, sau cu cuvântul

sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voie sau f\r\ de
voie, cu [tiin]\ sau cu ne[tiin]\, toate mi le iart\ ca
un bun [i de oameni iubitor. {i pentru rug\ciunile
Preacuratei Maicii Tale, ale slujitorilor T\i `ngeri,
ale sfintelor Puteri [i ale tuturor sfin]ilor care }i-au
binepl\cut }ie din veac, binevoie[te ca f\r\ osând\
s\ primesc Sfântul [i Preacuratul T\u Trup [i Scum-
pul T\u Sânge spre t\m\duirea sufletului [i a
trupului [i spre cur\]irea gândurilor mele celor
rele. C\ a Ta este `mp\r\]ia [i puterea [i slava, a
Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a noua,
a Sfântului Ioan Gur\ de Aur

Nu sunt vrednic, St\pâne Doamne, s\ intri sub
acoper\mântul sufletului meu, ci de vreme

ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei s\ locuie[ti
`ntru mine, `ndr\znind m\ apropii. Porunce[te-mi,
[i voi deschide u[ile pe care Tu ~nsu]i le-ai zidit [i
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intr\ cu iubirea Ta de oameni, pe care pururea o ai.
Intr\ [i lumineaz\ cugetul meu cel `ntunecat. {i
cred c\ aceasta vei face; c\ n-ai `ndep\rtat pe
desfrânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe
vame[ul care s-a poc\it nu l-ai alungat, nici pe
tâlharul, care a cunoscut `mp\r\]ia Ta, nu l-ai izgo-
nit, nici pe prigonitorul Pavel, care s-a poc\it, nu l-
ai l\sat cum era; ci pe to]i care au venit la Tine cu
poc\in]\ i-ai rânduit `n ceata prietenilor T\i, Cel
care singur e[ti binecuvântat, totdeauna, acum [i `n
vecii nesfâr[i]i. Amin.

Rug\ciunea a zecea,
a Sfântului Ioan Gur\ de Aur

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu,
sl\be[te, las\, milostive[te-Te [i-mi iart\ mie

p\c\tosului, netrebnicului [i nevrednicului robului
T\u c\derile `n p\cat, smintelile [i gre[elile mele
toate câte am p\c\tuit fa]\ de Tine, din tinere]ile
mele pân\ `n ziua [i ceasul de acum, fie cu [tiin]\,
fie din ne[tiin]\, cu cuvântul, sau cu fapta, sau cu
gândul, sau cu cugetul, cu deprinderile [i cu toate
sim]urile mele. {i, pentru rug\ciunile celei care
f\r\ de prihan\ Te-a n\scut, ale Preacuratei [i pu-
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rurea Fecioarei Maria, Maicii Tale, singura n\-
dejde ne`nfruntat\ [i ocrotitoare [i izb\vitoare a
mea, `nvrednice[te-m\ f\r\ de osând\ s\ m\ `mp\r-
t\[esc cu Preacuratele, nemuritoarele, de via]\ f\-
c\toarele [i `nfrico[\toarele Tale Taine, spre ier-
tarea p\catelor [i spre via]a de veci, spre sfin]ire,
spre luminare, spre t\rie, spre vindecare [i spre s\-
n\tatea sufletului [i a trupului [i spre [tergerea [i
pierderea cu totul a cugetelor, a gândurilor [i a de-
prinderilor mele celor rele, [i a n\lucirilor de
noapte ale duhurilor celor viclene [i `ntunecate. C\
a Ta este `mp\r\]ia [i puterea, slava, cinstea [i `n-
chin\ciunea, `mpreun\ cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciunea a unsprezecea,
a Sfântului Ioan Damaschinul

~naintea u[ilor casei Tale stau [i de gândurile cele
rele nu m\ dep\rtez. Ci Tu, Hristoase Dum-

nezeule, Care ai `ndreptat pe vame[ul [i ai miluit pe
cananeianca [i ai deschis tâlharului u[ile raiului,
deschide-mi [i mie `ndur\rile iubirii Tale de oameni [i
m\ prime[te pe mine, cel care vin [i m\ ating de Tine,
ca pe desfrânata [i ca pe cea cu scurgerea de sânge. C\
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aceasta atingându-se de marginea hainei Tale, prea
lesne a luat t\m\duire, iar aceea, cuprinzând prea-
curatele Tale picioare, a dobândit dezlegare de p\cate.
Iar eu, tic\losul, `ntreg Trupul T\u cutezând a-L
primi, s\ nu fiu ars, ci m\ prime[te ca [i pe dânsele [i-mi
lumineaz\ sim]irile cele suflete[ti, arzând nelegiuirile
p\catelor mele, pentru rug\ciunile celei care f\r\ de
s\mân]\ Te-a n\scut, [i ale puterilor cere[ti, c\ binecu-
vântat e[ti `n vecii vecilor.  Amin.

Rug\ciunea a dou\sprezecea, 
a Sfântului Ioan Gur\ de Aur

Cred, Doamne, [i m\rturisesc c\ Tu e[ti cu ade-
v\rat Hristos, Fiul lui Dumnezeu-cel-Viu, Cel

ce ai venit `n lume s\-i mântuie[ti pe cei p\c\to[i,
dintre care cel dintâi sunt eu. Cred, de asemenea,  c\
acesta este ̀ nsu[i Preacurat T\u Trup  [i c\ acesta este
`nsu[i Scumpul T\u Sânge. Deci m\ rog }ie:
Miluie[te-m\ [i iart\ toate gre[alele mele cele de voie [i
cele f\r\ de voie, cele cu cuvântul, cele cu fapta, cele
cu [tiin]\ sau cu ne[tiin]\. {i m\ `nvrednice[te ca f\r\
de osând\ s\ m\ `mp\rt\[esc cu Preacuratele Tale Taine,
spre iertarea p\catelor [i spre via]a de veci. Amin.

Deci, merg=nd s\ te `mp\rt\[e[ti, s\ zici `n tain\, aceste
stihuri ale lui Sf=ntului Simeon Metafrastul:
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Iat\ m\ apropii de sf=nta-`mp\rt\[ire.

{i-mp\rt\[indu-m\, Doamne, s\ nu m\ arzi;

C\ Tu e[ti foc, [i arzi pe cei nevrednici,

Ci, cur\]e[te-m\ de toat\-ntinarea.

Apoi:

Cinei Tale celei de Tain\, Fiule al Lui Dumnezeu,
ast\zi p\rta[ m\ prime[te; c\ nu voi spune
vr\jma[ilor T\i Taina Ta, nici s\rutare ~]i voi da ca
Iuda; ci ca tâlharul m\rturisescu-m\ }ie: Pomene[te-m\,
Doamne, `ntru `mp\r\]ia Ta.

Dup\ aceea, stihurile acestea:

S=ngele cel `ndumnezeitor, privind, `nsp\im=nteaz\-te, omule.
C\ foc este [i arde pe cei nevrednici.
Dumnezeiescul Trup m\ `ndumnezeie[te [i m\ hr\ne[te,

~mi `ndumnezeie[te sufletul, [i-mi hr\ne[te minunat mintea.

Apoi aceste tropare:

~ndulcitu-m-ai cu dorul T\u, Hristoase, [i m-ai
schimbat cu dumnezeiasca Ta dragoste; ci arde cu
focul cel f\r\ de materie p\catele mele [i m\ `n-
vrednice[te a m\ s\tura de desf\tarea care este `ntru
Tine, ca de am=ndou\ veselindu-m\, s\ sl\vesc,
Bunule, venirea Ta. 
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~ntru str\lucirile sfin]ilor T\i, cum voi intra eu, ne-
vrednicul? C\ de voi `ndr\zni s\ intru `n c\mar\,
haina m\ v\de[te c\ nu este de nunt\, [i voi  fi legat [i
lep\dat de `ngeri. Ci cur\]e[te, Doamne, `ntin\ciunea
sufletului meu [i m\ m=ntuie[te, ca un Iubitor de
oameni. 

Apoi rug\ciunea aceasta:

St\p=ne, Iubitorule de oameni, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul meu, s\ nu-mi fie spre os=nd\
Sfintele acestea, pentru c\ sunt nevrednic, ci spre
cur\]irea [i sfin]irea sufletului [i a trupului [i spre
arvunirea vie]ii [i a `mp\r\]iei ce va s\ fie. «Iar mie
bine-mi este a m\ alipi de Dumnezeu [i a pune `n
Domnul n\dejdea m=ntuirii mele».

{i iar\[i: Cinei Tale celei de tain\... {i a[a, cu umilin]\,
merg=nd s\ ne `mp\rt\[im.

Rug\ciunile de mul]umire dup\ dumnezeiasca
`mp\rt\[ire

Se zic `nt=i aceste stihuri de `ndemn: 

Dup\ ce vei primi `mp\rt\[irea sf=nt\
A f\c\toarelor de via]\ Daruri,
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Laud\ adu [i mul]umire mare,
{i cu c\ldur\ Domnului te roag\:
Slav\ }ie, Doamne! Slav\ }ie, Doamne!
Slav\ }ie, Dumnezeului nostru!

Apoi se zic urm\toarele rug\ciuni:

Rug\ciunea `nt=ia, a Sfântului Vasile cel Mare

Mul]umesc }ie, Doamne Dumnezeul meu, c\
nu m-ai lep\dat pe mine p\c\tosul, ci p\rta[

a fi Sfintelor Tale Taine m-ai `nvrednicit. Mul]umesc
}ie c\ pe mine, nevrednicul, a m\ `mp\rt\[i cu Prea-
curatele Tale Daruri m-ai `nvrednicit. Ci, St\pâne,
Iubitorule de oameni, Care pentru noi ai murit [i ai
`nviat [i ai d\ruit nou\ aceste `nfrico[\toare [i de via]\
f\c\toare Taine, spre binefacerea [i sfin]irea sufletelor
[i a trupurilor noastre, d\ s\-mi fie [i mie acestea spre
t\m\duirea sufletului [i a trupului, spre izgonirea a
tot potrivnicului, spre luminarea ochilor inimii mele,
spre ̀ mp\carea suflete[tilor mele puteri, spre credin]\
ne`nfruntat\, spre dragoste nef\]arnic\, spre des\-
vâr[irea `n]elepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre
ad\ugirea dumnezeiescului T\u har [i spre dobân-
direa `mp\r\]iei Tale. Ca `n sfin]enia Ta cu acestea
fiind p\zit, s\ pomenesc harul T\u pururea [i s\ nu
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mai viez mie, ci }ie, St\pânului [i Binef\c\torului
nostru. {i a[a, ie[ind din aceast\ via]\ `n n\dejdea
vie]ii celei ve[nice, s\ ajung la odihna cea de-a
pururea, unde este glasul cel ne`ncetat al celor care Te
laud\ [i dulcea]a cea f\r\ de sfâr[it a celor care v\d
frumuse]ea cea nespus\ a fe]ei Tale. C\ Tu e[ti
dorirea cea adev\rat\ [i veselia cea nespus\ a celor
care Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, [i pe
Tine Te laud\ toat\ f\ptura `n veci. Amin.

Rug\ciunea a doua, a Sfântului Vasile cel Mare

St\pâne, Hristoase Dumnezeule, ~mp\ratul
veacurilor [i F\c\torul tuturor, mul]umesc }ie

pentru toate bun\t\]ile câte mi-ai dat [i pentru
`mp\rt\[irea cu Preacuratele [i de via]\ f\c\toarele
Tale Taine. Deci, m\ rog }ie, Bunule [i Iubitorule de
oameni, p\ze[te-m\ sub acoper\mântul T\u [i sub
umbra aripilor Tale, [i-mi d\ruie[te pân\ la suflarea
cea mai de pe urm\ cu cuget curat [i cu vrednicie s\
m\ `mp\rt\[esc cu Sfintele Tale Taine, spre iertarea
p\catelor [i spre via]a de veci. C\ Tu e[ti Pâinea
vie]ii, Izvorul sfin]irii, D\t\torul bun\t\]ilor [i }ie
slav\ `n\l]\m, `mpreun\ [i P\rintelui [i Sfântului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.
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Rug\ciunea a treia, a Sfântului Simeon Metafrastul

Cel care de bun\voie mi-ai dat spre hran\
Trupul T\u, foc fiind, care arde pe cei ne-

vrednici, s\ nu m\ arzi pe mine, F\c\torul meu, ci
mai mult intr\ `n alc\tuirea m\dularelor mele [i `n
toate `ncheieturile, `n r\runchi [i `n inim\ [i arde
spinii tuturor p\catelor mele; cur\]e[te-mi sufletul;
sfin]e[te-mi gândurile [i oasele; num\rul deplin al
celor cinci sim]uri `l lumineaz\; peste tot m\ p\-
trunde cu frica Ta; pururea m\ acoper\ [i m\ ap\r\
[i m\ p\ze[te de tot lucrul [i cuvântul pierz\tor de
suflete; cur\]e[te-m\, spal\-m\ [i m\ `ndrepteaz\;
`n]elep]e[te-m\ [i m\ lumineaz\; arat\-m\ loca[
numai al Duhului T\u [i s\ nu mai fiu s\la[ p\ca-
tului, ci }ie cas\, prin primirea ~mp\rt\[irii. Ca de foc
s\ fug\ de mine tot lucrul r\u, toat\ patima. Rug\tori
aduc pentru mine pe to]i sfin]ii, pe mai-marii cetelor
celor f\r\ de trup, pe ~naintemerg\torul T\u, pe
`n]elep]ii Apostoli [i cu ace[tia [i pe Preacinstita [i
Preacurata Maica Ta, ale c\ror rug\ciuni prime[te-le,
Milostive Hristoase al meu, [i pe mine, slujitorul
T\u, fiu al luminii m\ f\; c\ Tu ~nsu]i e[ti, Bunule,
sfin]irea [i luminarea sufletelor noastre [i }ie, dup\
cuviin]\, ca unui Dumnezeu [i St\pân, to]i slav\ ~]i
`n\l]\m `n toate zilele. Amin.
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Rug\ciunea a patra, a Sfântului Chiril al Alexandriei

Trupul T\u cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul meu, s\-mi fie spre via]a de veci, [i

Sângele T\u cel scump, spre iertarea p\catelor. {i
s\-mi fie Euharistia aceasta spre bucurie, spre s\n\tate
[i spre veselie. {i la `nfrico[\toarea [i a doua venire a Ta,
`nvrednice[te-m\ pe mine p\c\tosul s\ stau de-a dreapta
slavei Tale, pentru rug\ciunile Preacuratei Maicii Tale [i
ale tuturor sfin]ilor T\i. Amin.

Rug\ciunea c\tre Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu

Preasfânt\ St\pân\, N\sc\toare de Dumnezeu,
care e[ti lumina `ntunecatului meu suflet,

n\dejdea, acoper\mântul, sc\parea, mângâierea [i
bucuria mea, mul]umesc }ie, c\ m-ai `nvrednicit,
pe mine nevrednicul, s\ fiu p\rta[ Preacuratului
Trup [i Scumpului Sânge al Fiului t\u. Ci tu, care
ai n\scut Lumina cea adev\rat\, lumineaz\-mi
ochii cei `n]eleg\tori ai inimii. Ceea ce ai n\scut
Izvorul nemuririi, `nviaz\-m\ pe mine, cel omorât
de p\cat. Ceea ce e[ti Maica iubitoare de milos-
tivire a Dumnezeului celui milostiv, miluie[te-m\ [i
d\ umilin]\ [i zdrobire inimii mele [i smerenie
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gândurilor mele [i ridicare din robia cugetelor mele.
{i m\ `nvrednice[te pân\ la sfâr[itul vie]ii f\r\ de
osând\ s\ primesc sfin]irea Preacuratelor Taine, spre
t\m\duirea sufletului [i a trupului. {i-mi d\, St\pân\,
lacrimi de poc\in]\ [i de m\rturisire, ca s\ te laud [i s\
te m\resc `n toate zilele vie]ii mele, c\ binecuvântat\ [i
pream\rit\ e[ti `n veci. Amin.

Apoi:  Acum sloboze[te... Sfinte Dumnezeule... Preasf=nt\
Treime... Tat\l nostru... 

Apoi:

Troparul Sfântului Ioan Gur\ de Aur
glasul al 8-lea:

Din gura ta ca o lumin\ de foc str\lucind harul,
toat\ lumea a luminat, vistieriile neiubirii de ar-
gint lumii a câ[tigat, `n\l]imea gândului smerit
nou\ ne-a ar\tat. {i cu cuvintele tale `nv\]ându-ne,
P\rinte Ioane Gur\ de Aur, roag\ pe Cuvântul
Hristos Dumnezeu s\ mântuiasc\ sufletele noastre.

Slav\..., Condacul, glasul al 6-lea:

Din cer ai primit dumnezeiescul har [i cu buzele
tale pe to]i `i `nve]i s\ se `nchine unui Dumnezeu `n
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Treime, Ioane Gur\ de Aur, preafericite cuvioase;
dup\ vrednicie te l\ud\m, c\ e[ti `nv\]\tor, ca cel
care ar\]i cele dumnezeie[ti.

{i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Ceea ce e[ti cre[tinilor ocrotitoare ne`nfruntat\
[i mijlocitoare st\ruitoare c\tre F\c\torul, nu trece
cu vederea glasurile cele de rug\ciune ale p\c\to-
[ilor, ci sârguie[te, ca o bun\, spre ajutorul nostru,
care cu credin]\ strig\m c\tre tine: Gr\be[te spre
rug\ciune [i te nevoie[te spre mijlocire, ap\rând
pururea N\sc\toare de Dumnezeu, pe cei care te
cinstesc pe tine.

Apoi:
Doamne miluie[te... (de 12 ori), Ceea ce e[ti mai cinstit\...

Slav\..., {i acum... [i apolisul.
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APOLISUL sau OTPUSTUL
Praznicelor ~mp\r\te[ti, ale Maicii Domnului [i

ale sfin]ilor

Se cuvine a [ti c\, f\când apolisul zilei sau al Praznicelor
N\sc\toarei de Dumnezeu: Hristos, Adev\ratul Dumnezeul
nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale..., nu se zice
`ntr-`nsul: A cinstitei, m\ritei Na[terii ei; sau a Adormirii ei; sau
a Intr\rii sau alte praznice ale ei; sau a Na[terii Sf=ntului Ioan
Botez\torul, sau a T\ierii sfântului cap, sau altele, de la alte
pomeniri sau mut\ri ale sfin]ilor, sau de la aflarea [i aducerea
moa[telor lor; ci, de este Praznicul N\sc\toarei de Dumnezeu, al
Na[terii ei, sau al Adormirii ei [i altele, se zice a[a:

Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sf=ntului
(N), ocrotitorul acestui sf=nt loca[, ale sfin]ilor,
drep]ilor [i dumnezeie[tilor P\rin]i Ioachim [i Ana,
[i pentru ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne
mântuiasc\ pe noi ca un bun [i de oameni iubitor. 

Iar la praznicul unui sfânt se zice:

Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sf=ntului
(N), ocrotitorul acestui sf=nt loca[, ale sfin]ilor,
drep]ilor [i dumnezeie[tilor P\rin]i Ioachim [i Ana,
ale Sfântului Apostol sau Ierarh sau Mucenic (N) [i
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pentru ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne
mântuiasc\ pe noi ca un bun [i de oameni iubitor.

Facem acest lucru deoarece nu Na[terea N\sc\toarei de
Dumnezeu, nici Intrarea sau Adormirea ei o chem\m spre rug\-
ciune c\tre Dumnezeu, ci pe `ns\[i Preasfânta N\sc\toarea de
Dumnezeu. Asemenea nici pomenirea sau mutarea sfin]ilor nu o
aducem spre rug\ciune c\tre Dumnezeu, ci pe sfin]ii `n[i[i. 

APOLISUL PRAZNICELOR ~MP|R|TE{TI
care se zic la Vecernie, la Utrenie [i la Liturghie

LA ~N|L}AREA SFINTEI CRUCI 
(de la 14 septembrie p=n\ la Odovanie)

Cel ce a `nviat din mor]i, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei
Maicii Sale, cu puterea Cinstitei [i de via]\ f\c\-
toarei Cruci [i pentru rug\ciunile tuturor sfin]ilor,
s\ ne miluiasc\ [i s\ ne m=ntuiasc\ pe noi, ca un
bun [i de oameni iubitor.

LA NA{TEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
(de la 25 decembrie p=n\ la Odovanie)

Cel ce `n pe[ter\ S-a n\scut [i `n iesle S-a culcat,
pentru mântuirea noastr\, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei
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Maicii Sale [i ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i
s\ ne mântuiasc\ pe noi, ca un bun [i de oameni iubitor. 

LA T|IEREA-~MPREJUR A DOMNULUI
(numai `n ziua de 1 ianuarie)

Cel ce `n a opta zi a primit a Se t\ia `mprejur,
pentru mântuirea noastr\, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru... ([i celelalte, precum s-a ar\tat mai sus).

LA DUMNEZEIASCA AR|TARE
(BOTEZUL DOMNULUI)

(de la 6 ianuarie p=n\ la Odovanie)

Cel ce `n Iordan de la Ioan a primit a Se boteza,
pentru mântuirea noastr\, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru...

LA ~NTÂMPINAREA DOMNULUI
(de la 2 februarie p=n\ la Odovanie)

Cel ce `n bra]ele Dreptului Simeon a  primit a fi
]inut, pentru mântuirea noastr\, Hristos, Adev\ra-
tul Dumnezeul nostru...

LA BUNAVESTIRE
(numai la 25 martie)

Cel ce a binevoit a Se `ntrupa pentru mântuirea
noastr\, Hristos Adev\ratul Dumnezeul nostru...
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LA DUMINICA STÂLP|RILOR
(FLORIILOR)

(numai `n ziua Praznicului)

Cel ce pe mânz de asin a primit a [edea, pentru mân-
tuirea noastr\, Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru...

LA DUMINICA STÂLP|RILOR
(seara [i `n zilele urm\toare, pân\ miercuri seara)

Venind Domnul spre patima cea de bun\voie,
pentru mântuirea noastr\, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru...

~N JOIA MARE  
(miercuri seara [i joi)

Cel ce din nem\surata Lui bun\tate, calea cea
mai bun\, smerenia, ne-a ar\tat nou\, de când a
sp\lat picioarele ucenicilor [i pân\ [i la Cruce [i la
`ngropare, smerindu-Se pentru noi, Hristos, Ade-
v\ratul Dumnezeul nostru...

APOLISUL SFINTELOR PATIMI
(`ncepând de la Vecernia din Joia Sfintelor Patimi)

Cel ce scuip\ri [i b\t\i [i loviri [i Cruce [i moarte
a r\bdat pentru mântuirea lumii, Hristos, Adev\-
ratul Dumnezeul nostru...
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~N SFÂNTA {I MAREA VINERI
(`ncepând de la Vecernia de vineri)

Cel  ce pentru noi oamenii [i pentru a noastr\
mântuire, patimile cele `nfrico[\toare [i Crucea
cea de via]\ f\c\toare [i `ngroparea cea de voie cu
trupul a primit, Hristos, Adev\ratul Dumnezeul
nostru...

~N DUMINICA PA{TILOR
([i `n toat\ S\pt\mâna Luminat\)

Hristos, Cel ce a `nviat din mor]i, cu moartea pe
moarte c\lcând [i celor din morm=nturi via]\ d\-
ruindu-le, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale [i ale tuturor
sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne mântuiasc\ pe noi,
ca un bun [i de oameni iubitor.

LA DUMINICA TOMII 
([i `n toat\ s\pt\mâna)

Cel ce prin u[ile `ncuiate a intrat la Sfin]ii S\i
Ucenici [i Apostoli [i pe Toma l-a `ncredin]at,
pentru mântuirea noastr\, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru...
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LA ~N|L}AREA DOMNULUI
(`ncepând cu Vecernia din ajun [i pân\  la Odovania

Praznicului)

Cel ce `n slav\ S-a `n\l]at de la noi la ceruri [i a
[ezut de-a dreapta lui Dumnezeu-Tat\l, Hristos,
Adev\ratul Dumnezeul nostru...

LA DUMINICA POGORÂRII DUHULUI SFÂNT
(`ncepând cu Vecernia din ajun [i pân\  la Odovania

Praznicului)

Cel ce `n chip de limbi de foc din cer a trimis pe
Duhul cel Preasfânt peste Sfin]ii S\i Ucenici [i
Apostoli, Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru...

~N ACEEA{I DUMINIC| LA VECERNIE

Cel ce de p\rinte[tile [i dumnezeie[tile sânuri 
S-a dezbr\cat pe Sine [i din cer pe p\mânt S-a pogo-
rât [i a luat toat\ firea noastr\ [i a `ndumnezeit-o,
iar dup\ acestea iar\[i S-a `n\l]at la ceruri [i a [e-
zut de-a dreapta lui Dumnezeu-Tat\l [i pe Dumne-
zeiescul [i Sfântul [i cel de o fiin]\ [i de o putere [i de
o slav\ [i `mpreun\ de-a pururea Fiitorul Duh L-a
trimis peste Sfin]ii S\i Ucenici [i Apostoli [i prin
Acesta i-a luminat pe ei, [i printr-`n[ii pe toat\
lumea, Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pen-
tru rug\ciunile Preacuratei [i cu totul f\r\ de prihan\
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Sfintei Maicii Sale, ale Sfin]ilor, m\ri]ilor [i `ntru tot
l\uda]ilor, de Dumnezeu propov\duitorilor [i pur-
t\torilor de Duh Apostoli [i ale tuturor sfin]ilor, s\
ne miluiasc\ [i s\ ne mântuiasc\ pe noi, ca un bun [i
de oameni iubitor.

LA SCHIMBAREA LA FA}|
(de la 6 august  pân\ la Odovania Praznicului)

Cel care `n Muntele Taborului S-a schimbat la
fa]\ `ntru slav\, `naintea Sfin]ilor S\i Ucenici [i
Apostoli, Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru...

APOLISUL ZILELOR 
(de peste toat\ s\pt\mâna)

SÂMB|T|, LA VECERNIE

Cel ce a `nviat din mor]i, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei
Maicii Sale, ale Sfin]ilor, m\ri]ilor [i `ntru tot
l\uda]ilor Apostoli, ale Sfântului (N) (al c\rui hram `l
poart\ biserica), ale Sfântului (N), a c\rui pomenire o
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s\vâr[im, ale sfin]ilor, drep]ilor [i dumnezeie[tilor
P\rin]i Ioachim [i Ana [i pentru ale tuturor sfin]ilor,
s\ ne miluiasc\ [i s\ ne mântuiasc\ pe noi, ca un
bun [i de oameni iubitor.

DUMINIC|, LA UTRENIE

Cel ce a `nviat din mor]i, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei
Maicii Sale, ale Sfin]ilor, m\ri]ilor [i `ntru tot
l\uda]ilorApostoli... ([i celelalte, precum s-a ar\tat mai sus).

La Sfânta Liturghie otpustul este acela[i ca [i la Utrenie,
pomenind dup\ sfântul al c\rui hram `l poart\ biserica [i pe
sfântul a c\rui Liturghie se s\vâr[e[te: a lui Ioan Gur\ de Aur sau
a Marelui Vasile. 

DUMINIC| LA VECERNIE {I LUNI LA UTRENIE

Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale, cu folosin]ele
cinstitelor, cere[tilor, netrupe[tilor Puteri, pentru
rug\ciunile (ale sfântului al c\rui hram `l poart\ biserica [i

ale sfântului zilei), ale sfin]ilor, drep]ilor [i dumneze-
ie[tilor P\rin]i Ioachim [i Ana [i pentru ale tuturor
sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne mântuiasc\ pe noi,
ca un bun [i de oameni iubitor. 
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LUNI LA VECERNIE {I MAR}I LA UTRENIE

Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru ru-
g\ciunile Preacuratei Maicii Sale, ale cinstitului, m\-
ritului Prooroc, ~naintemerg\tor [i Botez\tor Ioan...

MAR}I LA VECERNIE {I MIERCURI LA UTRENIE

Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale, cu puterea
cinstitei [i de via]\ f\c\toarei Cruci, pentru ru-
g\ciunile Sfântului (Sfin]ilor)...

MIERCURI LA VECERNIE {I JOI LA UTRENIE

Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfin]ilor,
m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor Apostoli, ale celui
`ntre  sfin]i P\rintelui nostru Nicolae, arhiepisco-
pul Mirelor Lichiei, f\c\torul de minuni...

JOI LA VECERNIE {I VINERI LA UTRENIE
Se zice apolisul de mar]i la Vecernie [i miercuri diminea]a.

VINERI LA VECERNIE {I SÂMB|T| LA UTRENIE

Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfin]ilor,
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m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor Apostoli, ale sfin-
]ilor, m\ri]ilor [i bunilor biruitori mucenici, ale cu-
vio[ilor [i de Dumnezeu-purt\torilor p\rin]ilor
no[tri, ale Sfântului (N), (al c\rui hram `l poart\ biserica),
ale Sfântului (N), a c\rui pomenire o s\vâr[im, ale
sfin]ilor, drep]ilor [i dumnezeie[tilor P\rin]i Ioachim
[i Ana [i pentru ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\
[i s\ ne mântuiasc\ pe noi, ca un bun [i de oameni
iubitor. 

Iar pentru toat\ s\pt\mâna, apolisul la Sfânta Liturghie se
face cum s-a ar\tat mai sus la Vecernie [i la Utrenie, dup\ zile
ad\ugându-se `ns\ la locul cuvenit [i numele sfântului a c\rui
Liturghie s-a s\vâr[it.

S\ se [tie: atunci c=nd suntem `n perioada unui praznic
`mp\r\tesc sau `n ziua respectiv\ este un sf=nt cu Doxologie
mare, la Utrenie [i la Sf=nta Liturghie nu se pomenesc sfin]ii din
ziua liturgic\ respectiv\ (luni, mar]i etc.).

Iar la Pavecerni]\, la Miezonoptic\ [i la Ceasuri, `n toat\
s\pt\mâna, se face apolisul cel mic a[a:

Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvio[ilor
[i de Dumnezeu purt\torilor p\rin]ilor no[tri [i pentru
ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i s\ ne mântuiasc\
pe noi, ca un bun [i de oameni iubitor. 

Numai duminica, la Miezonoptic\ [i la Ceasuri, se adaug\ la
`nceputul apolisului: Cel ce a `nviat din mor]i...
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Vineri seara la Vecernie [i sâmb\t\ la Utrenie, precum [i la
Liturghie nu se cade a zice la otpust: Cu puterea cinstitei [i de
via]\ f\c\toarei Cruci..., de vreme ce, `n acea zi, nu se face
slujba Crucii [c\ci `n ziua `n care se face pomenirea [i slujba
cinstitei Cruci (Duminica a III-a din post), precum miercurea [i
vinerea [i la ~n\l]area cinstitei Cruci]. Asemenea [i duminic\ la
apolis, de Cruce nu se aminte[te, fiindc\ nu este zi de post. A[a
este rânduiala [i obiceiul Sfintei Biserici a R\s\ritului, la toate
patriarhiile, `n sfintele m\n\stiri [i pretutindenea. 

Se cuvine a [ti [i aceasta, c\ acolo unde este hramul
Mântuitorului Hristos, adic\ Na[terea, Dumnezeiasca Ar\tare
(Botezul Domnului), ~n\l]area sau celelalte, la apolisul de peste
s\pt\mân\ nu se zice niciodat\ apolisul praznicului, ci numai `n
ziua praznicului [i pân\ la sfâr[itul (odovania) lui. Iar `n tot anul
se zice numai: Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru... [i cele-
lalte, ale fiec\rei zile; dar de la Sfintele Pa[ti pân\ la s\rb\toarea
~n\l]\rii Domnului se zice: Cel ce a `nviat din mor]i...

STIHURILE CE SE CÂNT| 
LA S|RB|TORILE ~MP|R|TE{TI

Când se face Ie[irea cu Sfânta Evanghelie, dup\: ~n]elep-
ciune, drep]i, `n loc de Veni]i s\ ne `nchin\m...

LA ~N|L}AREA CINSTITEI CRUCI

~n\l]a]i pe Domnul Dumnezeul nostru [i v\ `nchina]i
a[ternutului picioarelor Lui, c\ sfânt este.
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LA NA{TEREA DOMNULUI
[i la 26 decembrie:

Din pântece mai `nainte de luceaf\r Te-am
n\scut. Juratu-S-a Domnul [i nu-I va p\rea r\u: Tu
e[ti preot `n veac, dup\ rânduiala lui Melchisedec.

LA BOTEZUL DOMNULUI

Binecuvântat este Cel ce vine `ntru numele Dom-
nului, Dumnezeu este Domnul [i S-a ar\tat nou\.

LA ~NTÂMPINAREA DOMNULUI

Cunoscut\ a f\cut Domnul mântuirea Sa `naintea
tuturor neamurilor [i a descoperit dreptatea Sa.

LA BUNAVESTIRE

Binevesti]i din zi `n zi mântuirea Dumnezeului
nostru.

LA DUMINICA STÂLP|RILOR (FLORIILOR)

Binecuvântat este Cel ce vine `ntru numele Dom-
nului; binecuvântatu-v-am pe voi din casa Dom-
nului; Dumnezeu este Domnul [i S-a ar\tat nou\.

STIHURI
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~N SFÂNTA {I MAREA DUMINIC| A PA{TILOR
[i `n toat\ S\pt\mâna Luminat\

~n biserici binecuvânta]i pe Dumnezeu, pe Dom-
nul, din izvoarele lui Israel.

LA ~N|L}AREA DOMNULUI

Suitu-S-a Dumnezeu `ntru strigare, Domnul `n
glas de trâmbi]\.

~N DUMINICA CINCIZECIMII
[i `n toat\ s\pt\mâna Rusaliilor

~nal]\-Te, Doamne, `ntru puterea Ta; cânta-vom
[i vom l\uda puterile Tale.

LA SCHIMBAREA LA FA}|

Taborul [i Ermonul ̀ ntru numele T\u se vor bucura.
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TROPARE {I CONDACE 
ce se cânt\ `n Sfântul Altar, la s\rb\torile mari, 

când se sluje[te `n sobor

LA NA{TEREA SFINTEI FECIOARE MARIA
(8 Septembrie)

Troparul, glasul al 4-lea:

Na[terea ta, de Dumnezeu N\sc\toare Fecioar\,
bucurie a vestit la toat\ lumea; c\ din tine a r\s\rit
Soarele drept\]ii, Hristos, Dumnezeul nostru, [i
dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; [i stri-
când moartea, ne-a d\ruit nou\ via]\ ve[nic\.

Condacul, glasul al 4-lea:

Ioachim  [i Ana, din def\imarea nena[terii de fii,
iar Adam [i Eva din stric\ciunea mor]ii s-au iz-
b\vit, Preacurat\, prin sfânt\ na[terea ta. Aceasta
o pr\znuie[te  [i poporul t\u, din vina gre[elilor
izb\vindu-se, când strig\ c\tre tine: Cea stearp\
na[te pe N\sc\toarea de Dumnezeu [i hr\nitoarea
vie]ii noastre.
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LA ~N|L}AREA CINSTITEI CRUCI
(14 Septembrie)

Troparul, glasul 1:

Mântuie[te, Doamne, poporul T\u [i binecu-
vinteaz\ mo[tenirea Ta; biruin]\ binecredincio[ilor
cre[tini asupra celui potrivnic d\ruie[te [i cu
Crucea Ta p\ze[te pe poporul T\u. 

Condacul, glasul al 4-lea:

Cel ce Te-ai `n\l]at pe Cruce de bun\voie, poporu-
lui T\u, celui nou-numit cu numele T\u, `ndur\rile
Tale d\ruie[te-i Hristoase Dumnezeule. Vesele[te cu
puterea Ta pe binecredincio[ii cre[tini, d\ruindu-le
lor biruin]\ asupra potrivnicului, având ajutorul
T\u arm\ de pace, nebiruit\ biruin]\.

LA ACOPER|MÂNTUL PREASFINTEI N|SC|TOARE
DE DUMNEZEU (1 Octombrie)

Troparul, glasul al 4-lea:

Ast\zi, poporul cel binecredincios luminat pr\z-
nuie[te, umbrit fiind prin venirea ta, Maica lui
Dumnezeu [i c\tre preacinstit\ icoana ta privind,
cu umilin]\ gr\im: Acoper\-ne pe noi cu cinstitul
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t\u acoper\mânt [i ne scap\ de tot r\ul, rugând pe
Fiul t\u, pe Hristos Dumnezeul nostru, s\ mântu-
iasc\ sufletele noastre.

Condacul, glasul al 3-lea:

Podobie: Fecioara ast\zi...

Fecioara, ast\zi, `nainte st\ `n biseric\ [i, cu cetele
sfin]ilor, `n chip nev\zut, se roag\ lui Dumnezeu.
~ngerii cu ierarhii se `nchin\ [i Apostolii cu proorocii
d\n]uiesc; c\ pentru noi roag\ N\sc\toarea de Dum-
nezeu pe Dumnezeul cel mai `nainte de veci.

LA SF+NTUL MARE MUCENIC DIMITRIE
(26 Octombrie)

Troparul cutremurului, glasul al 8-lea:

Cel ce cau]i spre p\mânt [i-l faci de se cutremur\,
izb\ve[te-ne de groaza cea `nfrico[\toare a cutremu-
rului, Hristoase Dumnezeul nostru, [i trimite nou\
milele Tale cele bogate, pentru rug\ciunile N\sc\toa-
rei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul cutremurului, glasul al 6-lea:

Podobie: Plinind rânduiala...

Izb\ve[te-ne, Doamne, pe to]i de cutremurul cel
greu [i de r\nile cele de ne`ndurat, pentru p\catele
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noastre. Miluie[te, Doamne, poporul pe care l-ai câ[-
tigat cu scump Sângele T\u, St\pâne, [i cetatea s\ nu o
dai pierz\rii prin cutremurul cel `nfrico[\tor; c\ pe alt
Dumnezeu afar\ de Tine nu [tim; [i strig\ celor care
cânt\ }ie: Eu sunt cu voi [i nimeni `mpotriva voastr\. 

LA SOBORUL MAI-MARILOR VOIEVOZI 
MIHAIL {I GAVRIIL (8 Noiembrie)

Troparul, glasul al 4-lea:

Mai-marilor Voievozi ai o[tirilor cere[ti, rug\-
mu-v\ pe voi, noi nevrednicii, ca prin rug\ciunile
voastre s\ ne acoperi]i cu acoper\m=ntul aripilor
m\ririi voastre celei netrupe[ti, p\zindu-ne pe noi
cei ce c\dem cu deadinsul [i strig\m: Izb\vi]i-ne
din nevoi, ca ni[te Mai-mari peste cetele Puterilor
celor de sus.

Condacul, glasul al 2-lea:

Mai-marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori
ai dumnezeie[tii slave, pov\]uitori ai oamenilor [i
c\petenii ale `ngerilor, ceea ce este de folos cere]i
pentru noi [i mare mil\, ca ni[te Mai-mari Voievozi
ai celor f\r\ de trup.
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LA INTRAREA ~N BISERIC| A MAICII DOMNULUI, 
(21 Noiembrie)

Troparul, glasul al 4-lea:

Ast\zi, `nainte-`nsemnarea bun\voin]ei lui
Dumnezeu [i propov\duirea mântuirii oamenilor,
`n biserica lui Dumnezeu, `n chip luminat, Fecioa-
ra se arat\ [i pe Hristos tuturor mai `nainte ~l ves-
te[te. Acesteia [i noi cu mare glas s\-i strig\m: Bu-
cur\-te, plinirea rânduielii Ziditorului.

Condacul, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce Te-ai `n\l]at...

Preacurata biseric\ a Mântuitorului, c\mara cea
de mult pre] [i Fecioara, sfin]ita vistierie a slavei lui
Dumnezeu ast\zi se aduce `n casa Domnului,
`mpreun\ aducând darul Duhului lui Dumnezeu, pe
care o laud\ `ngerii lui Dumnezeu: Acesta este cortul
cel ceresc.

LA NA{TEREA DOMNULUI 
(25 Decembrie)

Troparul, glasul al 4-lea:

Na[terea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
r\s\rit-a lumii lumina cuno[tin]ei; c\ `ntru dânsa
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cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au `nv\]at s\ se
`nchine }ie, Soarelui drept\]ii, [i s\ Te cunoasc\ pe
Tine, R\s\ritul cel de sus, Doamne, slav\ }ie.

Condacul, glasul al 3-lea:

~ns\[i podobia:

Fecioara, ast\zi, pe Cel mai presus de fiin]\
na[te, [i p\mântul pe[tera Celui neapropiat aduce.
~ngerii cu p\storii slavoslovesc, iar magii cu steaua
c\l\toresc; c\ pentru noi S-a n\scut Prunc tân\r,
Dumnezeu cel mai-nainte de veci.

LA SOBORUL PREASFINTEI N|SC|TOARE 
DE DUMNEZEU (26 Decembrie)

Troparul, glasul al 4-lea:

Na[terea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, r\s\-
rit-a lumii lumina cuno[tin]ei; c\ `ntru dânsa cei ce
slujeau stelelor, de la stea s-au `nv\]at s\ se `nchine
}ie, Soarelui drept\]ii, [i s\ Te cunoasc\ pe Tine,
R\s\ritul cel de sus, Doamne, slav\ }ie.

Condacul, glasul al 6-lea:

Cel ce mai `nainte de luceaf\r din Tat\l f\r\ de
maic\ S-a n\scut, ast\zi pe p\mânt f\r\ de tat\ S-a
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`ntrupat din tine. Pentru aceasta steaua bineves-
te[te magilor [i `ngerii cu p\storii laud\ na[terea ta
cea f\r\ prihan\, ceea ce e[ti plin\ de har.

LA T|IEREA-~MPREJUR A DOMNULUI 
(1 Ianuarie)

Troparul, glasul 1:

Cel care [ezi pe scaunul cel `n chipul focului,
`ntru cei de sus, `mpreun\ cu P\rintele cel f\r\ de
`nceput [i cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te
na[te pe p\mânt din Fecioara, Maica Ta, care nu
[tie de b\rbat, Iisuse. Pentru aceasta, Te-ai [i t\iat
`mprejur a opta zi, ca un om. Slav\ sfatului T\u
celui preabun; slav\ rânduielii Tale; slav\ sme-
reniei Tale, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul, glasul al 3-lea:

Podobie: Fecioara ast\zi...

Domnul tuturor t\iere-`mprejur rabd\ [i gre-
[elile oamenilor ca un bun le taie, dând ast\zi mân-
tuire lumii. Se bucur\ deci `ntru cei de sus [i ierar-
hul Ziditorului [i purt\torul de lumin\, dumne-
zeiescul slujitor al lui Hristos, Vasile.
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LA BOTEZUL DOMNULUI 
(6 Ianuarie)

Troparul, glasul 1:

~n Iordan botezându-Te, Tu, Doamne, `nchi-
narea Treimii s-a ar\tat; c\ glasul P\rintelui a
m\rturisit }ie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, [i
Duhul `n chip de porumbel a adeverit `nt\rirea cu-
vântului. Cel ce Te-ai ar\tat, Hristoase Dumne-
zeule, [i lumea ai luminat, m\rire }ie.

Condacul, glasul al 4-lea:

~ns\[i podobia:

Ar\tatu-Te-ai ast\zi lumii, [i lumina Ta, Doamne,
s-a `nsemnat peste noi, care cu cuno[tin]\, Te l\ud\m:
Venit-ai [i Te-ai ar\tat, Lumina cea neapropiat\.

LA ~NTÂMPINAREA DOMNULUI 
(2 Februarie)

Troparul, glasul 1:

Bucur\-te, cea plin\ de dar, N\sc\toare de Dum-
nezeu Fecioar\, c\ din tine a r\s\rit Soarele drep-
t\]ii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei
din `ntuneric. Vesele[te-te [i tu, b\trânule drepte,
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cel care ai primit `n bra]e pe Izb\vitorul sufletelor
noastre, Care ne-a d\ruit nou\ `nvierea.

Condacul, glasul 1:

Cel care ai sfin]it pântecele Fecioarei cu na[-
terea Ta [i mâinile lui Simeon `ntâmpinând le-ai
binecuvântat precum se c\dea [i ne-ai mântuit pe
noi, Hristoase Dumnezeule, `mpac\ lumea ce se
g\se[te `n r\zboaie [i `nt\re[te dreapta credin]\ pe
care ai iubit-o, Unule, Iubitorule de oameni.

LA BUNAVESTIRE 
(25 Martie)

Troparul, glasul al 4-lea:

Ast\zi este `nceputul mântuirii noastre [i ar\-
tarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu
al Fecioarei se face [i Gavriil darul `l bineveste[te.
Pentru aceasta [i noi, `mpreun\ cu dânsul, N\s-
c\toarei de Dumnezeu s\-i strig\m: Bucur\-te, cea
plin\ de har, Domnul este cu tine.

Condacul, glasul al 8-lea:

Ap\r\toare Doamn\, pentru biruin]\ mul]umiri,
izb\vindu-ne din nevoi, aducem ]ie, N\sc\toare de
Dumnezeu, noi, robii t\i. Ci, ca ceea ce ai st\pânire

TROPARE {I CONDACE

391
C M

Y K

C M

Y K



nebiruit\, izb\ve[te-ne din toate nevoile, ca s\
strig\m ]ie: Bucur\-te, Mireas\, pururea Fecioar\!

LA DUMINICA FLORIILOR

Troparul, glasul 1:

~nvierea cea de ob[te mai `nainte de patima Ta
adeverind-o, pe Laz\r din mor]i l-ai sculat, Hris-
toase Dumnezeule. Pentru aceasta [i noi, ca
pruncii, semnele biruin]ei purtând, }ie, Biruito-
rului mor]ii, strig\m: Osana Celui dintru `n\l]ime,
binecuvântat e[ti Cel ce vii `ntru numele Domnului. 

Alt tropar, glasul al 4-lea:

~ngropându-ne `mpreun\ cu Tine prin Botez,
Hristoase, Dumnezeul nostru, vie]ii celei f\r\ de
moarte ne-am `nvrednicit, prin `nvierea Ta, [i cân-
tând, strig\m: Osana Celui dintru `n\l]ime, bine-
cuvântat e[ti Cel ce vii `ntru numele Domnului. 

Condacul, glasul al 2-lea:

Pe scaun `n cer [i pe mânz pe p\mânt fiind
purtat, Hristoase Dumnezeule, laud\ de la `ngeri ai
primit [i cântare de la pruncii cei ce strigau }ie:
Binecuvântat e[ti Cel ce vii s\ chemi pe Adam.
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LA DUMINICA SFÂNTULUI APOSTOL TOMA

Troparul, glasul al 7-lea:

Pecetluit fiind mormântul, Via]\ din groap\ ai
r\s\rit, Hristoase Dumnezeule; [i u[ile fiind `ncu-
iate, `naintea ucenicilor T\i ai st\tut, `nvierea
tuturor, duh drept printr-`n[ii `nnoindu-ne nou\,
dup\ mare mila Ta.

Condacul, glasul al 8-lea:

Cu dreapta cea s=rguitoare, coasta Ta cea de
via]\ d\t\toare Toma a cercetat-o, Hristoase, Dum-
nezeule; c\ dac\ ai intrat, u[ile fiind `ncuiate, cu
ceilal]i Apostoli, a strigat c\tre Tine: Domnul meu
e[ti [i Dumnezeul meu. 

LA ~NJUM|T|}IREA PRAZNICULUI ~NVIERII

Troparul, glasul al 8-lea:

~njum\t\]indu-se praznicul, sufletul meu cel `n-
setat adap\-l cu apele dreptei credin]e; c\ tuturor,
Mântuitorule, ai zis: Cel `nsetat s\ vin\ la Mine [i
s\ bea. Izvorule al vie]ii noastre, Hristoase Dum-
nezeule, slav\ }ie.
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Condacul, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce Te-ai `n\l]at...

Praznicul Legii `njum\t\]indu-se, F\c\torule a
toate [i St\pâne, c\tre cei care erau de fa]\ ai zis,
Hristoase Dumnezeule: Veni]i [i scoate]i apa nemu-
ririi. Pentru aceasta, la Tine c\dem [i cu credin]\
strig\m: ~ndur\rile Tale d\ruie[te-le nou\, c\ Tu
e[ti Izvorul vie]ii noastre.

LA ~N|L}AREA DOMNULUI

Troparul, glasul al 4-lea:

~n\l]atu-Te-ai `ntru slav\, Hristoase, Dumnezeul
nostru, bucurie f\când ucenicilor, cu f\g\duin]a Sfân-
tului Duh, `ncredin]ându-se ei prin binecuvântare, c\
Tu e[ti Fiul lui Dumnezeu, Izb\vitorul lumii.

Condacul, glasul al 6-lea:

Plinind rânduiala cea pentru noi [i cele de pe p\-
mânt unindu-le cu cele cere[ti, Te-ai `n\l]at `ntru
slav\, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicicum des-
p\r]indu-Te, ci r\mânând nedep\rtat [i strigând
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celor care Te iubesc: Eu sunt cu voi [i nimeni
`mpotriva voastr\.

LA POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Troparul, glasul al 8-lea:

Binecuvântat e[ti Hristoase, Dumnezeul nostru,
Cela ce prea`n]elep]i pe pescari i-ai ar\tat, trimi-
]ându-le lor Duhul Sfânt; [i printr-`n[ii lumea ai
vânat, Iubitorule de oameni, slav\ }ie.

Condacul, glasul al 8-lea:

Când S-a pogorât, limbile amestecând, a des-
p\r]it neamurile Cel Prea`nalt; iar când a `mp\r]it
limbile cele de foc, la unire pe to]i i-a chemat [i iat\
cu un glas sl\vim pe Preasfântul Duh.

LA DUMINICA TUTUROR SFIN}ILOR

Troparul, glasul al 4-lea:

Cu sângiurile mucenicilor T\i din toat\ lumea,
ca [i cu o porfir\ [i vison `mpodobit\ fiind  Biserica
Ta, printr-`n[ii strig\ c\tre Tine: Hristoase Dumne-
zeule, poporului T\u trimite-i `ndur\rile Tale, pace
ob[tii Tale d\ruie[te-i [i sufletelor noastre mare mil\. 
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Condacul, glasul al 8-lea:

Ca o pârg\ a firii, }ie, S\ditorului f\pturii, lu-
mea ~]i aduce, Doamne, pe purt\torii de Dumne-
zeu mucenici. Pentru rug\ciunile lor [i ale N\sc\-
toarei de Dumnezeu, `n pace adânc\ lumea o p\-
ze[te, mult-Milostive. 

LA SCHIMBAREA LA FA}| 
(6 August)

Troparul, glasul al 7-lea:

Schimbatu-Te-ai la fa]\ `n munte, Hristoase
Dumnezeule, ar\tând ucenicilor T\i slava Ta, pe
cât li se putea. Str\luceasc\ [i nou\, p\c\to[ilor, lu-
mina Ta cea pururea fiitoare, pentru rug\ciunile
N\sc\toarei de Dumnezeu, D\t\torule de lumin\,
slav\ }ie.

Condacul, glasul al 7-lea:

~n munte Te-ai schimbat la fa]\ pe cât au cu-
prins ucenicii T\i slava Ta, Hristoase Dumnezeule;
au `n]eles c\, de Te vor vedea r\stignit, au s\ cu-
noasc\ patima cea de bun\voie [i lumii s\ propov\-
duiasc\, c\ Tu e[ti cu adev\rat raza Tat\lui.
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LA ADORMIREA MAICII DOMNULUI 
(15 August)

Troparul, glasul 1:

~ntru na[tere fecioria ai p\zit, `ntru adormire
lumea nu o ai p\r\sit, de Dumnezeu N\sc\toare.
Muta-tu-te-ai la via]\, fiind Maica Vie]ii, [i cu
rug\ciunile tale izb\ve[ti din moarte sufletele noastre.

Condacul, glasul al 2-lea:

Pe N\sc\toarea de Dumnezeu, cea `n rug\ciuni
neadormit\ [i `n folosin]\ n\dejde neschimbat\,
mormântul [i moartea nu au ]inut-o, c\ci ca pe
Maica Vie]ii, la via]\ a mutat-o Cel care S-a s\l\[luit
`n pântecele ei cel pururea fecioresc. 
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ALTE R+NDUIELI {I RUG|CIUNI

RÂNDUIALA PARASTASULUI MIC

ADIC| A COLIVEI CE SE FACE ~NTRU POMENIREA

CELOR ADORMI}I

La Liturghie, dup\ Rug\ciunea Amvonului, se zice: Sfinte
Dumnezeule... Preasf=nt\ Treime... Tat\l nostru..., Preotul,
ecfonisul: C\ a Ta este `mp\r\]ia... [i `ndat\ troparele: Cu
duhurile drep]ilor... Apoi ectenia: Miluie[te-ne, Dumnezeule...
[i celelalte. Dup\ aceasta rug\ciunea: Dumnezeul duhurilor...,
cu ecfonisul: C\ Tu e[ti ~nvierea... (caut\-le la Liturghia
Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur, p. 165). Apoi strana: Fie numele
Domnului... [i celelalte, [i apolisul Liturghiei.

R+NDUIALA PARASTASULUI (LITIA MIC|)

PENTRU POMENIREA CELOR ADORMI}I

Se cuvine a se [ti c\, ̀ n zielele s\pt\m=nii dup\ apolisul Vecerniei
`nainte de Pavecerni]\, se face Litia pentru mor]i a[a: lu=nd preotul
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c\delni]a, iese `n pridvorul bisericii, purt=ndu-se `naintea lui un
sfe[nic, iar c=nt\re]ii `l urmeaz\ c=nt=nd stihira sf=ntului, al c\rui
hram este. Dup\ stihir\, preotul, pun=nd epitrahilul, zice: Bine-
cuv=ntat este Dumnezeul nostru... Strana: Amin. Sfinte Dumnezeu-
le... Preasf=nt\ Treime... [i dup\ Tat\l nostru..., ecfonisul: C\ a Ta
este `mp\r\]ia... [i troparele acestea, glasul al 4-lea:

Cu duhurile drep]ilor celor ce s-au s\v=r[it, o-
dihne[te, M=ntuitorule, sufletele adormi]ilor robilor
T\i, p\zindu-i pe d=n[ii `ntru via]a cea fericit\, care
este la Tine, Iubitorule de oameni.

~ntru odihna Ta, Doamne, unde to]i sfin]ii T\i se
odihnesc, odihne[te [i sufletele robilor T\i, c\ Tu
singur e[ti f\r\ de moarte.

Slav\...

Tu e[ti Dumnezeu, Care Te-ai pogor=t la iad [i ai
dezlegat durerile celor fereca]i; ~nsu]i [i sufletele
robilor T\i le odihne[te.

{i acum..., al N\sc\toarei:

Una curat\ [i preanevinovat\ Fecioar\, care ai n\s-
cut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe Acela roag\-L
s\ m=ntuiasc\ [i sufletele adormi]ilor robilor s\i.

Dup\ aceasta, preotul zice ectenia: Miluie[te-ne, Dumne-
zeule... Apoi rug\ciunea: Dumnezeul duhurilor... {i ecfonisul:
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C\ Tu e[ti `nvierea... Strana: Amin. Ceea ce e[ti mai cinstit\...,
Slav\..., {i acum..., Doamne miluie[te (de 3 ori), Binecuvinteaz\
[i apolisul.

Rug\ciune de iertare la mor]i
Ce se cite[te de Arhiereu, sau de preot

Domnului s\ ne rug\m.

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu `n-
]elepciunea Ta cea negr\it\ ai zidit pe om

din ]\r=n\ [i `ntocmindu-l dup\ chipul [i dup\
asem\narea Ta, l-ai `mpodobit cu `nf\]i[are [i fru-
muse]e, ca pe o cinstit\ f\ptur\ cereasc\, spre
m\re]ia [i str\lucirea slavei [i a `mp\r\]iei Tale;
dar el c\lc=nd cuv=ntul poruncii Tale [i nep\zind
chipul T\u, de care era `nvrednicit – pentru ca
r\utatea s\ nu fie f\r\ de moarte – din iubire de
oameni, ca un Dumnezeu al p\rin]ilor no[tri, ai po-
runcit amestecului [i `mpreun\rii acesteia [i acestei
negr\itei leg\turi a Ta – prin vrerea Ta cea dum-
nezeiasc\ – s\ se desfac\ [i s\ se risipeasc\, pentru
ca sufletul s\ mearg\ acolo de unde fiin]\ [i-a luat,
p=n\ la ob[teasca `nviere, iar trupul s\ se desfac\ `n
cele din care a fost alc\tuit.

Pentru aceasta }ie ne rug\m, P\rintelui celui
f\r\ de `nceput [i Unuia-N\scut Fiului T\u [i Prea-
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sf=ntului [i celui de o fiin]\ [i de via]\ f\c\torului
T\u Duh, s\ nu `ng\dui ca f\ptura Ta s\ fie `nghi]it\
de pieire; ci trupul s\ se desfac\ ̀ n cele din care a fost
alc\tuit, iar sufletul s\ se a[eze `n ceata drep]ilor.

A[a, Doamne, Dumnezeul nostru, s\ biruiasc\
mila Ta cea nem\surat\ [i iubirea de oameni cea
neasem\nat\. {i de a c\zut robul T\u acesta sub
blestemul tat\lui s\u sau al maicii sale, sau sub
blestemul s\u; de a am\r=t pe vreun preot [i a luat
de la el leg\tur\ nedezlegat\; de a c\zut `n grea
afurisanie de la arhiereu [i din nep\sare sau din
lenevie n-a dob=ndit iertare; iart\-l pe acesta prin
mine p\c\tosul [i nevrednicul slujitorul T\u. {i
trupul lui `l dezleag\ `n cele din care a fost alc\tuit,
iar sufletul lui `l r=nduie[te `n corturile sfin]ilor.

A[a, Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai dat
Sfin]ilor T\i Ucenici [i Apostoli aceast\ putere ca s\
dea iertare de p\cate, zic=nd: oric=te ve]i lega [i
ve]i dezlega, s\ fie legate [i dezlegate, [i printr-`n[ii
[i nou\, m\car c\ suntem nevrednici, din iubire de
oameni, ne-ai d\ruit aceast\ putere, dezleag\ pe ador-
mitul robul T\u (N), de p\catul sufletesc [i trupesc, [i
s\ fie iertat [i `n veacul de acum [i `n cel ce va s\ fie,
pentru rug\ciunile Preacuratei [i pururea Fecioarei
Maicii Tale [i ale tuturor sfin]ilor T\i. Amin.
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Alt\ rug\ciune

Domnului s\ ne rug\m.

St\p=ne mult-~ndurate, Doamne Iisuse Hris-
toase, Dumnezeul nostru, Care ai dat Sfin]ilor

T\i Ucenici [i Apostoli cheile ~mp\r\]iei cerurilor, iar
dup\ sf=nt\ `nvierea Ta, cea de a treia zi, cu harul
T\u le-ai d\ruit puterea de a lega [i dezlega p\catele
oamenilor, ca s\ fie legate [i `n cer c=te de d=n[ii pe
p\m=nt s-au legat, [i tot a[a s\ fie dezlegate [i `n cer
c=te de d=n[ii pe p\m=nt s-au dezlegat; Cel ce prin
nespusa Ta iubire de oameni ne-ai `nvrednicit [i pe
noi smeri]ii [i nevrednicii robii T\i s\ fim mo[tenitori
ai aceluia[i preasf=nt dar [i har, ca [i noi de asemenea
s\ leg\m [i s\ dezleg\m cele ce se ̀ nt=mpl\ ̀ n poporul
T\u; ~nsu]i, Preabunule ~mp\rate, prin mine, sme-
ritul [i nevrednicul slujitorul T\u, iart\ robului T\u
(N) orice a gre[it ca un om `n aceast\ via]\; [i-i iart\
lui toate c=te a p\c\tuit cu cuv=ntul, sau cu lucrul,
sau cu g=ndul, dezleg=ndu-l [i de leg\tura pus\
asupra lui `n orice chip, cu care el `nsu[i din m=nie
sau din alt\ pricin\ s-a legat pe sine, sau de la
arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva a suferit
o alunecare ca aceasta, prin invidia [i prin lucrarea
diavolului. Binevoie[te, Preabunule [i mult-~ndurate,
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ca sufletul lui s\ se a[eze cu sfin]ii, care din veac au
binepl\cut }ie, iar trupul s\ se dea firii celei zidite de
Tine. C\ binecuv=ntat [i preasl\vit e[ti `n veci. Amin.

Ecfonis: C\ Tu e[ti `nvierea... 

Apoi: Slav\ }ie, Hristoase Dumnezeule, n\dejdea noastr\,
slav\ }ie. Poporul: Slav\..., {i acum..., Doamne miluie[te (de 3
ori). Binecuvinteaz\.

{i preotul face apolisul:

Cel ce a `nviat din mor]i, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei
Maicii Sale, ale Sfin]ilor m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda-
]ilor Apostoli, ale preacuvio[ilor [i de Dumnezeu pur-
t\torilor p\rin]ilor no[tri, ale Sf=ntului [i Dreptului
Laz\r celui a patra zi `nviat [i pentru ale tuturor
sfin]ilor, sufletul robului S\u acesta, mutat de la noi, ̀ n
corturile drep]ilor s\-l a[eze, `n s=nurile lui Avraam
s\-l odihneasc\ [i cu drep]ii s\-l numere, iar pe noi s\
ne miluiasc\, ca un bun [i de oameni iubitor.

Poporul: Amin.

Preotul zice:

~ntru fericit\ adormire, ve[nic\ odihn\ d\, Doamne,
adormi]ilor robilor T\i (N), [i le f\ lor ve[nic\ pomenire.

ALTE R+NDUIELI {I RUG|CIUNI

403
C M

Y K

C M

Y K



Poporul: Ve[nic\ pomenire... A doua oar\ se repet\ la fel, iar
a treia oar\, preotul zice: {i pomenirea lor s\ fie `n neam [i `n
neam. Poporul: Ve[nic\ pomenire...

Dup\ apolis, `n m\n\stiri to]i fra]ii obi[nuiesc s\ spun\ cu
glas mare: Ve[nic\ pomenire, vrednicule de fericire [i pururea
pomenitule p\rinte [i frate al nostru (de 3 ori).

Apoi preotul zice:

Dumnezeu s\-i fericeasc\ [i s\-i odihneasc\ pe
d=n[ii, iar pe noi s\ ne miluiasc\, ca un bun [i de
oameni iubitor.

Poporul: Amin. Preotul: Pentru rug\ciunile... Poporul: Amin.
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RÂNDUIALA PARASTASULUI MARE 
POMENIREA MOR}ILOR

Aceast\ slujb\ se face totdeauna, peste tot anul, o dat\ `n
s\pt\mân\, vineri seara dup\ apolisul Vecerniei, sau sâmb\t\
diminea]a dup\ Utrenie.

~n situa]ia `n care sâmb\t\ avem s\rb\toare (sfânt cu polieleu
sau cu doxologie) sau dup\ praznice, atunci nu se face pomenire
pentru cei r\posa]i.

Se mai cuvine a [ti c\ aceast\ rânduial\, care mai jos se va
ar\ta, se face neschimbat\ pentru cel r\posat la patruzeci de zile,
la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni [i apoi din an `n an pân\ la al [aptelea
an (sau de câte ori va cere familia r\posatului).

Dac\ este vineri seara dup\ Vecernie, preotul se `mbrac\ `n
felon, iar diaconul `n stihar, [i luând c\delni]a [i t\mâie, se duc
`n pridvor, mergând `naintea lor eclesiarhul cu sfe[nicul, iar `n
urm\ credincio[ii.

Aici, fiind pus\ mai dinainte coliva, diaconul zice:
Binecuvinteaz\, p\rinte. Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul
nostru... {i c\dind peste coliv\ `n chipul crucii, cânt\re]ii zic
Psalmul 90: Cel care locuie[te `ntru ajutorul Celui-Prea`nalt...
(vezi pag. 466).

Dac\ este `n alt\ vreme, deosebit de dup\ Vecernie sau
Utrenie, atunci se face `nceputul dup\ obicei cu: Sfinte
Dumnezeule... Preasfânt\ Treime... Tat\l nostru... C\ a Ta este
`mp\r\]ia... Doamne miluie[te (de 12 ori), Slav\... {i
acum...Veni]i s\ ne `nchin\m... (de 3 ori) [i Psalmul 90 cu
sf=r[itul: Slav\... {i acum... Aliluia (de 3 ori), apoi ectenia

pentru r\posa]i.
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Cu pace Domnului s\ ne rug\m.

Cânt\re]ii: Doamne miluie[te.

Pentru pacea de sus [i pentru mântuirea sufle-
telor noastre, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru l\sarea [i iertarea gre[elilor celor ce `ntru
fericit\ adormire s-au mutat, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru pururea pomeni]ii, robii lui Dumnezeu,
(aici se pomenesc numele, dac\ nu sunt multe), cei din veac
adormi]i `ntru bun\ credin]\: a str\mo[ilor, a
mo[ilor, a p\rin]ilor, a fra]ilor, a ctitorilor acestui
sfânt loca[ [i a tuturor ortodoc[ilor cre[tini, celor ce
se odihnesc aici [i pretutindenea; pentru odihna,
lini[tea [i fericirea lor, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ li se ierte lor, toat\ gre[eala cea de
voie [i cea f\r\ de voie, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca neosândi]i s\ stea la `nfrico[\torul
scaun al slavei Domnului, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru cei care plâng [i se chinuiesc, a[teptând
mântuirea lui Hristos, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ se `ndep\rteze de la ei toat\ du-
rerea, necazul [i suspinarea [i s\-i s\l\[luiasc\ pe ei
unde str\luce[te lumina fe]ei lui Dumnezeu,
Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru s\ a[eze
sufletele lor `n loc luminat, `n loc cu verdea]\, `n loc
de odihn\, unde to]i drep]ii petrec, Domnului s\ ne
rug\m.

Pentru ca s\ ne izb\vim noi de tot necazul,
mânia [i nevoia, Domnului s\ ne rug\m.

Ap\r\, mântuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te, Dum-
nezeule, cu harul T\u.

Mila lui Dumnezeu, `mp\r\]ia cerurilor [i iertarea
p\catelor, de la Hristos ~mp\ratul [i Dumnezeul
nostru s\ cerem, pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\
via]a noastr\ lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

Cânt\re]ii: }ie Doamne.

Preotul, ecfonisul:

C\ Tu e[ti `nvierea [i via]a [i odihna adormi]ilor
robilor T\i: a ferici]ilor [i pururea pomeni]ilor
ctitorilor acestui sfânt loca[, a p\rin]ilor [i fra]ilor
no[tri, a str\mo[ilor [i a rudeniilor noastre, a celor
ce odihnesc aici [i pretutindenea ortodoc[ilor cre[tini,
Hristoase Dumnezeul nostru, [i }ie slav\ `n\l]\m
`mpreun\ cu Cel f\r\ de `nceput al T\u P\rinte [i cu
Preasfântul [i bunul [i de via]\ f\c\torul T\u Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor.
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Cânt\re]ii: Amin.

Apoi cânt\m: Aliluia pe glasul al 8-lea, zicând aceste stihuri:
Stih 1: Ferici]i sunt cei pe care i-ai ales [i i-ai primit,

Doamne.
Stih 2: {i pomenirea lor din neam `n neam.
Stih 3: Sufletele lor `ntru bun\t\]i se vor s\l\[lui [i semin]ia

lor va mo[teni p\mântul.

Apoi troparul, glasul al 8-lea:

Cela ce prin adâncul `n]elepciunii, cu iubirea de
oameni, toate le chivernise[ti [i ceea ce este de folos
tuturor le d\ruie[ti; Unule, Ziditorule, odihne[te,
Doamne, sufletele robilor T\i, c\ spre Tine n\dejdea
[i-au pus, spre F\c\torul [i Ziditorul [i Dumnezeul
nostru (de dou\ ori).

Slav\... {i acum... al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Pe tine zid [i liman te avem [i rug\toare bine
primit\ c\tre Dumnezeu; pe care L-ai n\scut,
N\sc\toare de Dumnezeu, nenuntit\; ceea ce e[ti a
credincio[ilor mântuire.

Dup\ terminarea Catismei a 17-a, cu stihurile alese din
Panihid\:
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Ferici]i cei f\r\ prihan\ `n cale, care umbl\ `n legea
Domnului.

Pomene[te, Doamne, sufletul adormitului robului T\u.
Aprins e sufletul meu de dorirea judec\]ilor Tale, `n toat\

vremea.
Pomene[te, Doamne, sufletul adormitului robului T\u.
Istovitu-s-a sufletul meu de sup\rare; `nt\re[te-m\ `ntru

cuvintele Tale.
Pomene[te, Doamne, sufletul adormitului robului T\u.
Pleac\ inima mea la m\rturiile Tale [i nu la l\comie.
Pomene[te, Doamne, sufletul adormitului robului T\u.
M=hnire m-a cuprins din pricina p\c\to[ilor, care

p\r\sesc legea Ta.
Pomene[te, Doamne, sufletul adormitului robului T\u.
P\rta[ sunt cu to]i cei ce se tem de Tine [i p\zesc

poruncile Tale...
Pomene[te, Doamne, sufletul adormitului robului T\u.
Viu va fi sufletul meu [i Te va l\uda [i judec\]ile Tale `mi

vor ajuta.
Pomene[te, Doamne, sufletul adormitului robului T\u.
R\t\cit-am ca o oaie pierdut\; caut\ spre robul T\u, c\

poruncile Tale nu le-am uitat.

~ndat\ se c=nt\ Binecuv=nt\rile `nmorm=nt\rii, glasul al 5-lea:

Bine e[ti cuvântat, Doamne, `nva]\-ne `ndrept\rile Tale.

Ceata sfin]ilor a aflat izvorul vie]ii [i u[a raiului;
s\ aflu [i eu calea prin poc\in]\, eu sunt oaia cea pier-
dut\, cheam\-m\, Mântuitorule, [i m\ mântuie[te.
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Bine e[ti cuvântat, Doamne...

Cei ce pe Mielul lui Dumnezeu a]i m\rturisit [i
a]i fost junghia]i ca ni[te miei, fiind muta]i la via]a
cea ne`mb\trânitoare [i pururea ve[nic\, sfin]ilor;
Aceluia cu dinadinsul, mucenicilor, v\ ruga]i, s\ ne
d\ruiasc\ nou\ dezlegare datoriilor.

Bine e[ti cuvântat, Doamne...

Cei ce a]i umblat pe calea cea strâmt\ [i cu
chinuri, to]i care `n via]\ crucea ca jugul a]i luat [i
Mie a]i urmat cu credin]\, veni]i de lua]i darurile,
care am g\tit vou\ [i cununile cere[ti.

Bine e[ti cuvântat, Doamne...

Chipul slavei Tale celei negr\ite sunt de[i port
r\nile p\catelor; miluie[te zidirea Ta, St\pâne, [i o
cur\]e[te cu `ndurarea Ta, [i mo[tenirea cea dorit\
d\ruie[te-mi, f\cându-m\ pe mine iar\[i cet\]ean al
raiului.

Bine e[ti cuvântat, Doamne...

Cela ce cu mâna dintru nefiin]\ m-ai zidit, [i cu
chipul T\u cel dumnezeiesc m-ai cinstit; iar pentru
c\lcarea poruncii iar\[i m-ai `ntors `n p\mânt, din
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care am fost luat; la cel dup\ asem\nare m\ ridic\,
cu frumuse]ea cea dintâi iar\[i `mpodobindu-m\.

Bine e[ti cuvântat, Doamne...

Odihne[te, Dumnezeule, pe robii T\i [i-i a[az\ `n
rai, unde cetele sfin]ilor, Doamne, [i drep]ii ca
lumin\torii str\lucesc; pe adormi]ii robii T\i
odihne[te-i, trecându-le lor toate gre[elile.

Slav\..., a Treimii.

Pe o Dumnezeire `n trei str\luciri, cu bun\
credin]\ s\ o l\ud\m, strigând: Sfânt e[ti P\rinte
f\r\ de `nceput, Fiule cel `mpreun\ f\r\ de `nceput,
[i Duhule cel dumnezeiesc; lumineaz\-ne pe noi,
care cu credin]\ slujim }ie, [i ne scoate pe noi din
focul cel de veci.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Bucur\-te, curat\, ceea ce ai n\scut pe Dumnezeu
cu trup, spre mântuirea tuturor; c\ neamul ome-
nesc a aflat mântuire prin tine, [i noi s\ afl\m raiul,
N\sc\toare de Dumnezeu, curat\ [i binecuvântat\.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav\ }ie, Dumnezeule (de

trei ori).

Apoi preotul zice ectenia pentru cei r\posa]i.
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Dup\ aceasta se cânt\ Sedealna r\posa]ilor, glasul al 5-lea:

Odihne[te, Mântuitorul nostru, cu drep]ii pe
robii T\i, [i-i s\l\[luie[te pe dân[ii `n l\ca[urile Tale,
precum este scris, trecându-le, ca un bun, gre[elile
lor cele de voie [i cele f\r\ de voie [i toate cele `ntru
[tiin]\ [i cele `ntru ne[tiin]\, Iubitorule de oameni.

Slav\..., {i acum..., al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cela ce ai r\s\rit din Fecioar\, lumii, Hristoase
Dumnezeule, [i fiii luminii printr-`nsa ne-ai ar\tat,
miluie[te-ne pe noi.

{i `ndat\ Psalmul 50: Miluie[te-m\ Dumnezeule... Apoi:

CANONUL, glasul al 4-lea:

La troparul dintâi se zice stihul acesta: Minunat este
Dumnezeu `ntru sfin]ii S\i, Dumnezeul lui Israel.

La al doilea tropar: Doamne, odihne[te cu drep]ii pe
adormi]ii robii T\i.

La al treilea tropar: Slav\... iar la al patrulea tropar, care este
al N\sc\toarei se zice: {i acum... [i a[a se cânt\ `ntreg Canonul.

Cântarea 1-a, glasul al 6-lea:

Irmos: Ca pe uscat umblând Israel...

Stih: Minunat este Dumnezeu `ntru sfin]ii S\i,
Dumnezeul lui Israel.

LITURGHIERUL PASTORAL

412

C M

Y K

C M

Y K



~ntru c\m\rile cere[ti, vitejii mucenici pururea
Te roag\ pe Tine, Hristoase: pe ace[ti credincio[i,
pe care i-ai mutat de pe p\mânt, `nvrednice[te-i s\
dobândeasc\ bun\t\]ile cele ve[nice.

Stih: Doamne, odihne[te cu drep]ii pe adormi]ii robii T\i.

Cela ce ai `nfrumuse]at toate, pe mine omul,
fiin]\ amestecat\ `ntru smerenie `mpreun\ [i `ntru
m\rire m-ai zidit; pentru aceasta, Mântuitorule,
sufletele robilor T\i odihne[te-le.

Slav\...

Locuitor [i lucr\tor raiului m-ai rânduit din `n-
ceput, iar c\lcând porunca Ta m-ai izgonit; pentru a-
ceasta, Mântuitorule, sufletele robilor T\i odihne[te-le.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cela ce din coast\ a zidit `ntâi pe Eva, str\moa[a
noastr\, din preacuratul t\u pântece S-a `mbr\cat `n
trup, prin Carele t\ria mor]ii, Preacurat\, s-a stricat.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Nu este sfânt...

Dup\ lege s-au nevoit mucenicii T\i,
D\t\torule de via]\ [i cu cununi de biruin]\
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`mpodobindu-se, mijlocesc m=ntuire ve[nic\ celor
ce `ntru credin]\ s-au s\vâr[it.

~nv\]atu-m-ai mai `ntâi cu multe minuni [i
semne, pe mine r\t\citul, iar mai pe urm\ ~nsu]i pe
Tine Te-ai smerit ca un milostiv [i c\utând m-ai
aflat [i m-ai mântuit.

Slav\...

Pe cei ce au venit la Tine din stric\ciunea cea
nest\t\toare a celor trec\toare, `ntru loca[urile cele
ve[nice, `nvrednice[te-i, Bunule, cu bucurie a
vie]ui, `ndreptându-i prin credin]\ [i prin har.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Nimeni nu este f\r\ prihan\ precum tu, Prea-
curat\ Maica lui Dumnezeu, c\ tu una pe adev\-
ratul Dumnezeu cel din veci L-ai z\mislit `n
pântece, Care a stricat puterea mor]ii.

Apoi Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dum-
nezeul meu, Care ai `n\l]at crucea cre-

dincio[ilor T\i, Bunule, [i ne-ai `nt\rit pe noi pe
piatra m\rturisirii Tale.
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Urmeaz\ aceast\ ectenie pentru cei r\posa]i:

Iar\ [i iar\ cu pace Domnului s\ ne rug\m.

Cânt\re]ii: Doamne miluie[te (o dat\).

~nc\ ne rug\m pentru odihna sufletelor
adormi]ilor robilor lui Dumnezeu (N), [i pentru ca
s\ li se ierte lor toat\ gre[eala cea de voie [i cea f\r\
de voie.

Cânt\re]ii: Doamne miluie[te (de 3 ori).

Ca Domnul Dumnezeu s\ a[eze sufletele lor
unde drep]ii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, `m-
p\r\]ia cerurilor [i l\sarea p\catelor lor, de la Hristos,
~mp\ratul cel f\r\ de moarte [i Dumnezeul nostru,
s\ cerem. Domnului s\ ne rug\m.

Cânt\re]ii: D\ Doamne..., Doamne miluie[te, iar preotul zice
rug\ciunea: Dumnezeul duhurilor [i a tot trupul... (p. 165).

Ecfonis: C\ Tu e[ti `nvierea [i via]a...

Dup\ acest ecfonis, Sedealna, glasul al 6-lea:

Cu adev\rat de[ert\ciune sunt toate [i via]a
aceasta este umbr\ [i vis, c\ ̀ n de[ert se tulbur\

tot p\mânteanul, precum a zis Scriptura; când
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dobândim lumea, atunci `n groap\ ne s\l\[luim, unde
`mpreun\ sunt `mp\ra]ii [i s\racii. Pentru aceasta,
Hristoase Dumnezeule, pe robii T\i ace[tia, muta]i de la
noi, odihne[te-i, ca un iubitor de oameni.

Slav\... {i acum... al N\sc\toarei de Dumnezeu:

Preasfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu, `n vremea
vie]ii mele nu m\ l\sa pe mine, ajutorului omenesc
nu m\ `ncredin]a, ci singur\ m\ ap\r\ [i m\
mântuie[te.

Cântarea a 4-a:

Irmos: Hristos este puterea mea...

Ar\tând cuno[tin]a `n]elepciunii celei mai
bune [i a bun\t\]ii celei mult des\vâr[ite,

pentru daruri, St\pâne, cetele mucenicilor le-ai
num\rat `mpreun\ cu `ngerii.

Slava Ta cea preacurat\ a dobândi, `nvred-
nice[te pe ace[tia ce s-au mutat la Tine, Hristoase,
unde este loca[ul celor ce se veselesc [i glasul
curatei bucurii.

Slav\...
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Prime[te pe cei ce laud\ puterea Ta cea dumne-
zeiasc\, pe cei ce i-ai luat de pe p\mânt, f\cându-i
pe dân[ii fiii luminii, cur\]indu-le cea]a p\catului,
mult-Milostive.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Loca[ preacurat, biseric\ cu totul f\r\ prihan\,
sicriu preasfânt, loc fecioresc de sfin]enie, pe tine,
frumuse]ea lui Iacov, te-a ales St\pânul.

Cântarea a 5-a.

Irmos: Cu dumnezeiasc\ str\lucirea Ta...

Ca o road\ des\vâr[it\ sfin]it\ [i ca o pârg\ a
firii omene[ti, aducându-se mucenicii preasl\-

vitului Dumnezeu, nou\ pururea ne dau mântuire.
Petrecerii cere[ti [i `mp\r\]iei darurilor, `nvred-

nice[te, Doamne, pe cei adormi]i, credincio[ii robii
T\i, dându-le izb\vire de p\cate.

Slav\...

Cela ce `nsu]i din fire e[ti f\c\tor de via]\ [i
adâncul cel neurmat al bun\t\]ii cu adev\rat, pe
ace[tia ce au adormit `nvrednice[te-i `mp\r\]iei
Tale, ~ndurate, Unule, Cela ce e[ti f\r\ de moarte.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

T\rie [i cântare [i mântuire S-a f\cut celor
pierdu]i, Cela ce S-a n\scut din tine, st\pâna lumii;
Care a izb\vit din por]ile iadului pe cei ce cu
credin]\ te fericesc pe tine.

Cântarea a 6-a.

Irmos: Marea vie]ii...

Pe cruce fiind r\stignit ai adunat la Tine
cetele mucenicilor, care au urmat patimii

Tale, Bunule; pentru aceasta ne rug\m }ie: pe
ace[tia ce  s-au mutat la Tine, odihne[te-i.

Când vei veni cu slava Ta cea de negr\it, cu fric\
s\ judeci toat\ lumea, binevoie[te, Mântuitorule,
pe nori luminat s\ Te `ntâmpine pe Tine
credincio[ii robii T\i, pe care i-ai luat de pe
p\mânt.

Slav\...

Izvorul vie]ii Cela ce cu b\rb\]ia cea dumnezeiasc\
sco]i pe cei fereca]i, St\pâne; pe robii T\i ace[tia, care
cu credin]\ au venit la Tine, `ntru dulcea]a raiului
s\l\[luie[te-i.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

~n p\mânt ne-am `ntors, c\lcând porunca lui
Dumnezeu cea sfânt\; iar prin tine, Fecioar\, la cer
de pe p\mânt ne-am `n\l]at, stric\ciunea mor]ii
scuturând.

Apoi Irmosul:

Marea vie]ii v\zând-o `n\l]ându-se de viforul
ispitelor, la limanul T\u cel lin alergând, strig c\tre
Tine: scoate din stric\ciune via]a mea, mult-
Milostive.

Apoi ectenia: Iar\ [i iar\... [i celelalte cum s-a ar\tat mai sus.

Dup\ ecfonis, CONDACUL, glasul al 8-lea:

Cu sfin]ii odihne[te, Hristoase, sufletele ro-
bilor T\i, unde nu este durere, nici `ntris-

tare, nici suspin, ci via]\ f\r\ de sfâr[it.

ICOSUL:

Tu singur e[ti f\r\ de moarte, Cel ce ai f\cut [i
ai zidit pe om; iar noi p\mântenii din p\mânt

suntem zidi]i [i `n acela[i p\mânt vom merge, precum
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ai poruncit, Cel ce m-ai zidit [i mi-ai zis: p\mânt
e[ti [i `n p\mânt vei merge, unde to]i p\mântenii
mergem, f\când tânguire de `ngropare cântarea:
Aliluia (de trei ori).

Apoi iar\[i se cânt\: Cu sfin]ii odihne[te, Hristoase...

Cântarea a 7-a.

Irmos: D\t\tor de rou\...

Mântuindu-se mucenicii, cu sângele T\u, de
c\lcarea poruncii celei dintâi, [i stropindu-se

cu sângele lor, ar\tat au `nchipuit junghierea Ta;
bine e[ti cuvântat Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.

Pe moartea cea semea]\ ai omorât-o, Cuvinte,
~ncep\torule de via]\; prime[te [i pe ace[tia ce au
adormit `ntru credin]a Ta, care cânt\ [i gr\iesc }ie,
Hristoase: bine e[ti cuvântat Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri.

Slav\...

Cela ce m-ai `nsufle]it pe mine, omul, cu su-
flarea cea dumnezeiasc\, Dumnezeule preast\pâ-
nitorule, pe ace[tia muta]i, `nvrednice[te-i St\pâne,
`mp\r\]iei Tale, ca s\-}i cânte }ie, Mântuitorule:
bine e[ti cuvântat Dumnezeul p\rin]ilor no[tri.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mai presus de toat\ f\ptura te-ai f\cut preane-
vinovat\, z\mislind pe Dumnezeu, Care a sf\râmat
por]ile mor]ii [i a frânt `ncuietorile; pentru aceasta
pe tine, curat\, cu cânt\ri te m\rim credincio[ii, ca
pe Maica lui Dumnezeu.

Cântarea a 8-a.

Irmos: Din v\paia cuvio[ilor rou\ ai izvorât...

T\rie ar\tând, vitejilor, cu cunun\ de biruin]\ 
v-a]i `mpodobit mucenicii lui Hristos, purt\-

torilor de nevoin]\, strigând: pe Tine Te prea-
`n\l]\m, Hristoase, `n veci.

Pe credincio[ii cei care au l\sat via]a `ntru
sfin]enie, [i la Tine, St\pânul, s-au mutat, prime[te-i
cu blânde]e, odihnindu-i ca un `ndurat, pe cei ce Te
prea`nal]\ `ntru to]i vecii.

Slav\...

Binevoie[te acum a se s\l\[lui `n p\mântul celor
blânzi, to]i cei mai dinainte adormi]i, Mântui-
torule, `ndreptând prin credin]a cea `ntru Tine [i
prin dar, pe cei ce Te prea`nal]\ `ntru to]i vecii.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Fericimu-te to]i, preafericit\, pe tine ceea ce ai
n\scut pe Cuvântul, Cela ce este cu adev\rat fericit,
Care S-a `ntrupat pentru noi, pe Care ~l prea`n\l]\m
`ntru to]i vecii.

Cântarea a 9-a.

Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea...

N\dejdea a `nt\rit cetele mucenicilor [i spre
dragostea Ta cu c\ldur\ i-ai `n\l]at, mai

`nainte `nchipuind acestora cele ce vor s\ fie, odihna
cea neclintit\ cu adev\rat; c\reia `nvrednice[te pe
ace[ti credincio[i ce s-au mutat, Bunule.

Binevoie[te Hristoase, ca un milostiv, ca ace[tia
ce cu credin]\ s-au mutat s\ dobândeasc\
str\lucirea Ta cea luminat\ [i dumnezeiasc\,
odihn\ `n sânurile lui Avraam le d\ruie[te [i
fericirii celei ve[nice, `nvrednice[te-i.

Slav\...

Cela ce e[ti din fire bun [i milostiv [i voitor milei
[i adâncul `ndur\rii, pe cei ce i-ai mutat din locul
acesta al dos\dirii [i din umbra mor]ii, Mântuitorule,
a[az\-i, unde str\luce[te lumina Ta.
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{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Cort sfânt te cunoa[tem, Preacurat\, [i sicriu [i
tabla legii darului, c\ prin tine s-a d\ruit iertare
celor `ndrepta]i cu sângele Celui ce S-a `ntrupat
din pântecele t\u, ceea ce e[ti cu totul f\r\ prihan\.

Dup\ aceasta preotul, t\mâind, zice:

Pe N\sc\toarea de Dumnezeu [i Maica Luminii,

`ntru cânt\ri cinstind-o s\ o sl\vim.

Cânt\re]ii:

Duhurile [i sufletele drep]ilor Te vor l\uda pe Tine, Doamne.

{i `ndat\, Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putin]\
oamenilor, spre Care nu cuteaz\ a c\uta o[tile
`ngere[ti, iar prin tine, preacurat\, S-a ar\tat
oamenilor Cuvântul `ntrupat, pe Care sl\vindu-L
cu o[tile cere[ti pe tine te fericim.

Apoi: Sfinte Dumnezeule... [i dup\: Tat\l nostru... cânt\m

troparele acestea, glasul al 4-lea:
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Cu duhurile drep]ilor celor ce s-au s\vâr[it, odih-
ne[te Mântuitorule, sufletele robilor T\i, p\zindu-le
`ntru via]a cea fericit\, care este la Tine, Iubitorule
de oameni.

~ntru odihna Ta, Doamne, unde to]i sfin]ii se
odihnesc, odihne[te [i sufletele robilor T\i, c\ ~nsu]i
e[ti iubitor de oameni.

Slav\...

Tu e[ti Dumnezeu Care Te-ai pogorât `n iad [i ai
dezlegat durerile celor fereca]i, ~nsu]i [i sufletele
robilor T\i, odihne[te-le.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Una curat\ [i preanevinovat\ Fecioar\, ceea ce ai
n\scut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe Acela
roag\-L s\ mântuiasc\ sufletele robilor t\i.

Preotul zice ectenia aceasta:

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Cânt\re]ii: Doamne miluie[te (de trei ori).
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~nc\ ne rug\m pentru odihna sufletelor ador-
mi]ilor robilor lui Dumnezeu (N) [i pentru ca s\ li
se ierte lor toat\ gre[eala cea de voie [i cea f\r\ de
voie.

Ca Domnul Dumnezeu s\ a[eze sufletele lor unde
drep]ii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, `mp\r\]ia
cerului [i iertarea p\catelor lor, la Hristos, ~mp\-
ratul Cel f\r\ de moarte [i Dumnezeul nostru, s\
cerem. Domnului s\ ne rug\m.

Cânt\re]ii:

D\ Doamne. Doamne miluie[te (o dat\).

Apoi preotul zice aceast\ rug\ciune:

Dumnezeul duhurilor [i a tot trupul, Care ai
c\lcat moartea [i pe diavol l-ai surpat [i ai d\ruit
via]\ lumii Tale, ~nsu]i Doamne, odihne[te sufletele
adormi]ilor robilor T\i (aici se pomenesc numele, dac\

nu sunt multe), `n loc luminat, `n loc cu verdea]\, `n
loc de odihn\, de unde a fugit toat\ durerea,
`ntristarea [i suspinarea. {i orice gre[eal\ ce au
s\vâr[it ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca
un Dumnezeu bun [i iubitor de oameni iart\-i
(credincio[ii zic: Dumnezeu s\-i ierte). C\ nu este om
care s\ fie viu [i s\ nu gre[easc\; numai Tu singur
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e[ti f\r\ de p\cat, dreptatea Ta este dreptate `n
veac [i cuvântul T\u este adev\rul.

Ecfonis:

C\ Tu e[ti `nvierea [i via]a [i odihna adormi]ilor
robilor T\i, Hristoase Dumnezeul nostru, [i }ie slav\
`n\l]\m, `mpreun\ cu Cel f\r\ de `nceput al T\u
P\rinte [i cu Preasfântul [i bunul [i de via]\ f\c\torul
T\u Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Cânt\re]ii: Amin.

Apoi se citesc Rug\ciunile de iertare a tot blestemul [i
afurisenia (vezi pag. 400).

Preotul sau diaconul zice: ~n]elepciune.

Cânt\re]ii: Ceea ce e[ti mai cinstit\...

Preotul:

Slav\ }ie, Hristoase Dumnezeule, n\dejdea
noastr\, slav\ }ie.

Cânt\re]ii: Slav\... {i acum..., Doamne miluie[te (de trei ori).
P\rinte, binecuvinteaz\.
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Preotul zice otpustul:

Cel ce a `nviat din mor]i, Hristos, Adev\ratul
Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei
Maicii Sale, ale sfin]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor apos-
toli, ale preacuvio[ilor [i de Dumnezeu purt\torilor
p\rin]ilor no[tri, ale sfântului [i dreptului Laz\r,
celui a patra zi `nviat [i ale tuturor sfin]ilor, sufletele
robilor S\i celor muta]i de la noi, `n corturile
drep]ilor s\ le a[eze (cânt\re]ii Amin); `n sânurile lui
Avraam s\ le odihneasc\ (cânt\re]ii Amin); cu drep]ii
s\ le numere (cânt\re]ii Amin); iar pe noi s\ ne mi-
luiasc\, ca un bun [i de oameni iubitor.

Cânt\re]ii: Amin.

Preotul:

~ntru fericit\ adormire, ve[nic\ odihn\ d\, Doamne,
adormi]ilor robilor T\i (N) [i le f\ lor ve[nic\ po-
menire.

Cânt\re]ii c=nt\: Ve[nica pomenire (de trei ori).

Preotul:

Pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluie[te-ne pe noi.
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Cânt\re]ii: Amin.

SE CUVINE A {TI, c\ `n ziua `n care se face Parastas, la
Liturghie se pune, la obi[nuitele tropare de dup\ ie[irea cu Sfânta
Evanhghelie, Troparul [i Condacul pentru cei r\posa]i. La Apostolul
[i Evanghelia zilei, se adaug\ Apostolul [i Evanghelia pentru cei
r\posa]i. Dup\ ectenia cea mare de dup\ Evanghelie, se zice ectenia
pentru cei mor]i: Miluie[te-ne, Dumnezeule... Dumnezeul
duhurilor... C\ Tu e[ti `nvierea... ~ntru fericit\ adormire... Ve[nica
pomenire.

La Sâmb\ta Mo[ilor, ectenia mic\ a mor]ilor, 
se zice precum urmeaz\:

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
ne rug\m }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru odihna [i iertarea sufletelor
celor din veac adormi]i `ntru dreapta credin]\: a
str\mo[ilor, a mo[ilor, a p\rin]ilor, a maicelor, a
fra]ilor, a surorilor, a fiilor [i a tuturor sufletelor celor
dintr-o rudenie [i semin]ie cu noi, care mai `nainte au
adormit `ntru n\dejdea `nvierii [i a vie]ii ve[nice; a
ctitorilor sfântului loca[ului acestuia, a miluitorilor [i
binef\c\torilor [i a tuturor celor ce s-au ostenit [i au
slujit `n sfânt loca[ul acesta: arhierei, ieromonahi,
preo]i, diaconi, ierodiaconi, monahi [i slujitori care
odihnesc aici [i pretutindeni dreptm\ritori cre[tini, [i a
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robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc (N) [i
pentru ca s\ li se ierte lor toat\ gre[eala cea de voie [i
cea f\r\ de voie.

Ca Domnul Dumnezeu s\ a[eze sufletele lor [i
numele lor `n cartea vie]ii, `n sânurile lui Avraam
`n latura celor vii, `n `mp\r\]ia cerurilor [i `n raiul
desf\t\rii, unde drep]ii se odihnesc. Mila lui
Dumnezeu, `mp\r\]ia cerurilor [i iertarea p\ca-
telor lor, de la Hristos, ~mp\ratul cel f\r\ de moarte
[i Dumnezeul nostru, s\ le cerem. Domnului s\ ne
rug\m.

Apoi rug\ciunea: Dumnezeul duhurilor... C\ Tu e[ti `nvierea...
[i celelalte...
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RÂNDUIALA LA SCOATEREA SFINTEI CRUCI

La sfâr[itul Utreniei din ziua de 14 septembrie
(~n\l]area Sfintei Cruci)

C\tre sfâr[itul Doxologiei de la Utrenie, preotul c\de[te
Sfânta Cruce, a[ezat\ dinainte pe un disc pe Sfânta Mas\; iar
când se cânt\ Sfinte Dumnezeule... [i clopotele sun\, preotul ia
discul cu Sfânta Cruce [i, ]inându-l `n dreptul frun]ii, ocole[te pe
dup\ Sfânta Mas\ [i iese din Sfântul Altar pe u[a dinspre
miaz\noapte, mergând `naintea lui un purt\tor de lumin\. Ajuns
`n mijlocul bisericii, preotul st=nd cu fa]a spre r\s\rit `naintea
analogului mai dinainte preg\tit, zice cu glas mare:

~n]elepciune, drep]i!

Dup\ aceasta a[az\ discul cu Sf=nta Cruce pe analog [i o c\-
de[te, `n timp ce se cânt\: Mântuie[te, Doamne, poporul T\u...
Apoi, luând discul cu Sfânta Cruce cu ambele mâini, `l ridic\ la
frunte [i stând `naintea analogului, cu fa]a spre r\s\rit, zice:

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te. S\ zicem
to]i:

{i se `ncepe `ntâia sut\ de: Doamne miluie[te, `n timp ce
preotul se pleac\ `ncet cu Sfânta Cruce pân\ la p\mânt [i din nou
se ridic\ `ncet, pân\ ce se cânt\ `ntâia sut\ de: Doamne miluie[te.
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Apoi, ocolind analogul, preotul se `ntoarce cu spatele spre
strana dreapt\ [i cu fa]a spre miaz\noapte [i zice:

~nc\ ne rug\m pentru Prea Fericitul P\rintele
nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
[pentru (~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i
Mitropolitul) nostru (N)], [i pentru to]i fra]ii no[tri
cei `ntru Hristos. S\ zicem to]i:

{i se `ncepe a doua sut\ de: Doamne miluie[te, `n timp ce
preotul se pleac\ `ncet [i se ridic\ din nou pân\ la plinirea cânt\rii.  

Trecând apoi `n partea de r\s\rit a analogului [i cu fa]a spre
apus, preotul zice:

~nc\ ne rug\m pentru binecredinciosul popor
rom=n de pretutindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii
noastre, pentru mai-marii ora[elor [i ai satelor [i
pentru iubitoarea de Hristos o[tire. S\ zicem to]i:

{i se `ncepe a treia sut\ de: Doamne miluie[te, `n timp ce
preotul face ca [i mai `nainte. 

{i sfâr[ind aceasta, preotul trece `n dreptul stranei din stânga,
cu fa]a spre miaz\zi [i zice:

~nc\ ne rug\m pentru tot sufletul cre[tinesc cel
nec\jit [i `ntristat. S\ zicem to]i:

{i se `ncepe a patra sut\ de: Doamne miluie[te, plecându-se
preotul din nou [i `ntorcându-se iar\[i la locul de la `nceput,
adic\ cu fa]a c\tre r\s\rit, zice:
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~nc\ ne rug\m pentru to]i cei ce slujesc [i au
slujit `n sfânt loca[ul acesta, p\rin]i [i fra]i ai
no[tri.  S\ zicem to]i:

{i se `ncepe a cincea sut\ de: Doamne miluie[te, plecându-se
din nou preotul, ca [i mai `nainte. Apoi preotul pune discul cu
Sfânta Cruce pe analog [i se cânt\ de trei ori: Crucii Tale..., `n
timp ce preotul face dou\ metanii pân\ la p\mânt `naintea
Sfintei Cruci, o s\rut\, face din nou o metanie [i, plecându-se
spre dreapta [i spre stânga, intr\ `n sfântul altar; iar credincio[ii
din biseric\ vin pe rând [i se `nchin\, doi câte doi, ca [i preotul,
s\rutând Sfânta Cruce, `n timp ce la stran\ se cânt\ cele
rânduite, din Minei.

Terminându-se `nchinarea [i s\rutarea Sfintei Cruci, preotul
vine `n fa]a analogului, se `nchin\ din nou, [i, luând Sfânta
Cruce, o duce [i o pune pe tetrapod (iconostas), unde r\mâne
pân\ la odovania s\rb\torii (21 septembrie).

RUG|CIUNE LA BINECUV+NTAREA SALCIEI, 
~N DUMINICA FLORIILOR

Diaconul:

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne miluie[te.

Preotul cite[te rug\ciunea aceasta:

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce [ezi pe he-
ruvimi; Cel ce ai ar\tat puterea Ta [i ai
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trimis pe Unul-N\scut Fiul T\u, Domnul nostru
Iisus Hristos, ca s\ m=ntuiasc\ lumea prin Cruce,
prin `ngroparea [i prin `nvierea Sa; C\ruia, venind
`n Ierusalim spre Patima cea de bun\voie, poporul
cel ce [edea `n `ntuneric [i `n umbra mor]ii, lu=nd
semnele biruin]ei, ramuri de copaci [i st=lp\ri de
finic, I-a prevestit `nvierea; ~nsu]i St\p=ne, p\-
ze[te-ne [i pe noi, care urm=nd acelora purt\m `n
m=ini ramuri de copaci `n aceast\ zi de `nainte-
pr\znuire. {i precum pe acele popoare [i pe acei
prunci care }i-au strigat }ie: Osana!, a[a ap\r\-ne
[i pe noi, ca prin laude [i c=nt\ri duhovnice[ti s\ ne
`nvrednicim de d\t\toarea de via]\ `nviere cea de a
treia zi, `n Hristos Iisus, Domnul nostru, cu Care
`mpreun\ e[ti binecuv=ntat cu Preasf=ntul [i bunul
[i de via]\ f\c\torul T\u Duh, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Preotul binecuvinteaz\ ramurile de salcie (se binecuvinteaz\
[i se sfin]esc ramurile acestea cu harul Preasf=ntului Duh prin
stropira cu aceast\ ap\ sfin]it\, `n numele Tat\lui [i al Fiului [i
al Sf=ntului Duh, amin), stropindu-le cu aghiazm\ `n semnul
Sfintei Cruci, [i le `mparte credincio[ilor.
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RÂNDUIALA SCOATERII SF+NTULUI AER
(EPITAF)

~n Vinerea Mare, la Vecernie, `ncep=ndu-se c=ntarea
Stihoavnei: C=nd pe lemn..., cel mai mare se `mbrac\ `n toate
ve[mintele preo]e[ti, iar ceilal]i preo]i numai `n feloane [i
diaconii `n stihare*. Iar c=nd `ncep c=nt\re]ii a c=nta: Slav\... {i
acum..., de la stihoavn\, pe glasul al 5-lea: Pe Tine, cel ce Te
`mbraci cu lumina ca [i cu o hain\..., pe care o c=nt\ rar [i cu
glas dulce, atunci cel mai mare [i preo]ii cei `mpreun\ cu d=nsul,
sco]=nd Sf=ntul Aer, `l `ntind pe Sf=nta Mas\ [i cel mai mare `l
c\de[te, `n chipul crucii, de trei ori. Dup\ aceea ridic\ Sf=ntul
Aer, Sf=nta Evanghelie [i Sf=nta Cruce. {i, purt=ndu-l deasupra
capetelor lor, ies prin sfintele u[i [i, ocolind sfe[nicul cel dinspre
miaz\noapte, vin `n mijlocul bisericii unde este masa g\tit\ [i
`mpodobit\ [i pun Sf=ntul Aer pe mas\, a[ez=nd pe el Sf=nta
Evanghelie c\tre capul M=ntuitorului zugr\vit pe Sf=ntul Aer,
iar Sf=nta Cruce c\tre picioare. {i, zic=nd cite]ii: Acum libereaz\
pe robul T\u... Sfinte Dumnezeule... [i celelalte, preo]ii c=nt\
troparul, glasul al 2-lea: Iosif cel cu bun chip..., Slav\... {i
acum... Mironosi]ele femei... {i p=n\ se c=nt\ acestea, cel mai
mare c\de[te Sf=ntul Aer, `n chipul crucii (de trei ori), apoi face
2 metanii mari [i s\rut\ Sf=ntul Aer cu capul descoperit, [i mai
face `nc\ o metanie. Asemenea fac [i preo]ii ceilal]i, merg=nd
c=te doi. Pe urm\ merg [i ceilal]i cre[tini [i, f\c=nd asemenea,
s\rut\ Sf=ntul Aer, care st\ pe masa aceea p=n\ la Denia
Prohodului, spre s\rutarea tuturor, arz=nd l=ng\ el dou\ f\clii [i

LITURGHIERUL PASTORAL

434

C M

Y K

C M

Y K

* La acest moment, se aduce Sf=nta Cruce din mijlocul bisericii prin Sfintele
U[i, `n Sf=ntul Altar, [i o a[az\ la locul ei, `n partea de r\s\rit a Sfintei Mese.



fiind pus\ t\m=ie aprins\ dedesubtul mesei. Iar c\tre sf=r[itul
Deniei, c=nt=ndu-se doxologia mare, iese cel mai mare cu
preo]ii din Sf=ntul Altar, `mbr\ca]i `n toate ve[mintele preo]e[ti,
[i stau `n jurul mesei cu Sf=ntul Aer pe ea. C=nd `ncep c=nt\re]ii
a c=nta: Sfinte Dumnezeule... atunci cel mai mare, cu diaconul,
av=nd f\clii `n m=n\, c\de[te Sf=ntul Aer, `n chipul crucii, de trei
ori; [i, c=nd se c=nt\ ultimul Sfinte Dumnezeule..., atunci se
ridic\ Sf=ntul Aer, [i, ]in=ndu-se deasupra capetelor preo]ilor
slujitori [i purt=ndu-se `naintea lor 2 sfe[nice, cu lum=n\ri
aprinse [i diaconii c\dind c\tre Sf=ntul Aer, ies afar\ din bise-
ric\, merg=nd p=n\ `n dreptul absidei din dreapta a bisericii,
c=nt\re]ii c=nt=nd: Sfinte Dumnezeule..., [i se opresc acolo. Ior
diaconul zice ectenia:

Miluie[te-ne, Dumnezeule... [i pomene[te pe Patriarh,
Mitropolit sau Episcop, pe egumen (`n m\n\stiri) [i C=rmuirea
]\rii (dup\ `ndrum\rile Sf=ntului Sinod).

~nc\ ne rug\m pentru buna `ntocmire a v\zduhului, pentru
`mbel[ugarea roadelor p\m=ntului [i pentru vremuri pa[nice.

~nc\ ne rug\m [i pentru to]i dreptm\ritorii cre[tini.
Preotul zice ecfonisul: C\ milostiv [i iubitor...
Apoi merg mai departe, `n jurul bisericii, c=nt=nd: Sfinte

tare...; [i, oprindu-se `n dreptul altarului, diaconul zice:
Miluie[te-ne, Dumnezeule...
~nc\ ne rug\m pentru ferici]ii [i pururea pomeni]ii ctitori ai

sf=ntului loca[ului acestuia [i pentru cei mai `nainte adormi]i,
p\rin]i [i fra]i ai no[tri, dreptm\ritori cre[tini, care odihnesc aici
[i pretutindenea.

~nc\ ne rug\m [i pentru to]i dreptm\ritorii cre[tinii.
Preotul zice ecfonisul: C\ Tu e[ti `nvierea [i via]a [i odihna...
C=nt=nd apoi: Sfinte f\r\ de moarte..., vin `n dreptul absidei

din st=nga [i diaconul zice:

ALTE R+NDUIELI {I RUG|CIUNI

435
C M

Y K

C M

Y K



Miluie[te-ne, Dumnezeule...
~nc\ ne rug\m pentru fra]ii no[tri preo]i, ieromonahi,

ierodiaconi, diaconi, monahi [i monahii, [i pentru to]i cei `ntru
Hristos fra]i ai no[tri.

~nc\ ne rug\m [i pentru to]i dreptm\ritorii cre[tini.
Preotul zice ecfonisul: C\ milostiv [i iubitor...
Apoi ajung=nd la u[a bisericii, diaconul iar\[i zice:
Miluie[te-ne, Dumnezeule...
~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri [i fac bine `n sf=nta

[i `ntru tot cinstit\ biserica aceasta, pentru cei care se ostenesc,
pentru cei care c=nt\ [i pentru poporul care st\ `nainte [i a[teapt\
de la Tine mare [i mult\ mil\.

~nc\ ne rug\m [i pentru to]i dreptm\ritorii cre[tini.
~nc\ ne rug\m pentru ca s\ se p\zeasc\ sf=nt loca[ul acesta [i

]ara aceasta... [i celelalte.
Preotul, ecfonisul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule... [i C\

milostiv [i iubitor...
Dup\ aceasta, se intr\ `n biseric\ [i preo]ii, ajung=nd cu

Sf=ntul Aer la sfintele u[i [i oprindu-se acolo, zice cel mai mare:
~n]elepciune, drep]i. Apoi intr\ `n Sf=ntul Altar printre sfintele u[i
[i c=nt\ troparul, glasul al 2-lea: Iosif cel cu bun chip... o dat\.
{i intr=nd, a[eaz\ Sf=ntul Aer pe Sf=nta Mas\. Apoi se cite[te
`ndat\ la stran\: troparul proorociei, glasul al 2-lea: Cel ce ]ii
marginile lumii... Slav\... {i acum..., tot acela[i tropar. {i `ndat\
prochimenul, glasul al 4-lea: Scoal\-Te, Doamne, ajut\-ne nou\
[i ne izb\ve[te pe noi pentru slava numelui T\u. Stih:
Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit... Apoi citire din
proorocia lui Iezechiel (XXXVII, 1-14): Fost-a peste mine
m=na Domnului... Dup\ aceasta, prochimenul Apostolului,
glasul al 7-lea: Scoal\-Te, Doamne, Dumnezeul meu, `nal]\-se
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m=na Ta... Stih: M\rturisi-m\-voi }ie, Doamne, cu toat\ inima
mea... Apostolul din Epistola I c\tre Corinteni (V, 6-8; Gal. III,
13-14); Fra]ilor, pu]in aluat toat\ fr\m=nt\tura o dospe[te...
Aliluia, glasul al 5-lea: S\ `nvieze Dumnezeu [i s\ se risipeasc\
vr\jma[ii Lui. Stih: Precum se stinge fumul, s\ se sting\... Al 2-
lea stih: A[a s\ piar\ p\c\to[ii de la fa]a lui Dumnezeu...
Evanghelia de la Matei (XXVII, 62-66): Iar a doua zi care este
dup\ Vineri... Sf=r[itul: {i au pecetluit piatra... Apoi ectenia: S\
zicem to]i... {i dup\ ea: S\ plinim rug\ciunea noastr\ cea de
diminea]\... Dup\ care urmeaz\ apolisul. Prin m\n\stiri se face
s\rutarea Aerului, `nchipuindu-se punerea `n morm=nt. Iar
c=nt\re]ii c=nt\ stihira, glasul al 5-lea: Veni]i s\ fericim pe Iosif
cel pururea fericit..., [i se cite[te Ceasul `nt=i, la care se c=nt\
troparul zilei, din Triod. Dup\ Sfinte Dumnezeule... Preasf=nt\
Treime... [i Tat\l nostru..., condacul Triodului [i celelalte, apoi
apolisul cel des\v=r[it.

RUG|CIUNE LA BINECUV+NTAREA P+INII, 
CARE SE NUME{TE ~N POPOR "PA{TI", ~N SF+NTA

DUMINIC| A PA{TILOR

La Sf=nta Liturghie, care se s\v=r[e[te `n noaptea Pa[tilor, `n
timp ce la stran\ se c=nt\ axionul: ~ngerul a strigat..., se aduc
preotului p=inile dinainte preg\tite, dup\ obicei, t\iate `n buc\]i,
ca pentru anafur\, [i puse `n co[uri sau `n vase curate, `n straturi
peste care s-a turnat vin curat.

Diaconul: 

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne, miluie[te.
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Preotul cite[te deasupra p=inilor rug\ciunea aceasta:

Dumnezeule, cel atotputernic [i Doamne,
atot]iitorule, Care ai poruncit robului T\u

Moise, la ie[irea lui Israel din Egipt [i la eliberarea
poporului T\u din robia cea amar\ a lui Faraon, s\
junghie mielul, care `nchipuia mai dinainte Mielul
cel ce de bun\voie pentru noi a fost junghiat pe
Cruce, lu=nd asupra Sa p\catele a toat\ lumea, pe
iubitul T\u Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pe
Tine [i acum cu smerenie Te rug\m, caut\ spre
p=inea aceasta [i o binecuvinteaz\ [i o sfin]e[te pe
ea. C\ci [i noi, robii T\i, pe aceasta am pus-o acum
`naintea slavei Tale `n aceast\ preastr\lucit\,
pream\rit\ [i m=ntuitoare zi a Pa[tilor, spre cinstea
[i slava [i spre aducerea aminte de sl\vita `nviere a
Aceluia[i Fiu al T\u, a Domnului nostru Iisus Hristos,
prin Care, din ve[nica robie a vr\jma[ului [i din
leg\turile nedezlegate ale iadului, am aflat dez-
legare, liberare [i ie[ire. Deci, [i pe noi, care am dus-
o [i o s\rut\m [i din ea vom gusta, f\-ne a fi p\rta[i
binecuv=nt\rii Tale celei cere[ti [i alung\ de la noi,
cu puterea Ta, toat\ boala [i neputin]a, d=ndu-ne la
to]i s\n\tate. C\ Tu e[ti izvorul binecuv=nt\rii [i
d\t\torul vindec\rilor [i }ie, P\rintelui celui f\r\ de
`nceput, slav\ `n\l]\m, `mpreun\ [i Unuia-N\scut
Fiului T\u [i Preasf=ntului [i bunului de via]\
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f\c\torului T\u Duh, acum [i pururea [i `n vecii
vecilor. Amin.

{i `ndat\ preotul strope[te p=inea cu ap\ sfin]it\, zic=nd:

Se binecuvinteaz\ [i se sfin]epte p=inea aceasta,
prin stropirea cu aceast\ ap\ sfin]it\, `n numele Ta-
t\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh. Amin. (de trei ori).

Pa[tile astfel sfin]it se `mparte, la sf=r[itul slujbei, credincio-
[ilor, dup\ ce au fost mirui]i.

RUG|CIUNE LA BINECUV+NTAREA C|RNURILOR, ~N
SF+NTA {I LUMINATA DUMINIC| A PA{TILOR

Diaconul: 

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne, miluie[te.

Preotul cite[te rug\ciunea aceasta:

Caut\, Doamne, Iisuse Hristoase, spre m=n-
c\rurile acestea de carne [i le sfin]e[te

precum ai sfin]it berbecul pe care }i l-a adus cre-
dinciosul Avraam, mielul pe care }i l-a adus jertf\
Abel [i vi]elul cel gras care ai poruncit s\ fie
junghiat pentru fiul cel r\t\cit [i apoi `ntors c\tre
Tine. {i, precum acela s-a `nvrednicit a se `ndulci
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de harul T\u, a[a [i pe noi ne `nvrednice[te s\ lu\m
cele sfin]ite [i binecuv=ntate de Tine, spre hrana
noastr\ a tuturor. C\ Tu e[ti hrana cea adev\rat\ [i
D\t\torul bun\t\]ilor [i }ie slav\ `n\l]\m, `m-
preun\ [i P\rintelui T\u celui f\r\ de `nceput [i
Preasf=ntului [i bunului [i de via]\ f\c\torului T\u
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

RUG|CIUNE LA BINECUV+NATREA BR+NZEI {I A
OU|LOR ~N SF+NTA {I LUMINATA DUMINIC| A PA{TILOR

Diaconul: 

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne, miluie[te.

Preotul cite[te rug\ciunea aceasta:

St\p=ne Doamne, Dumnezeul nostru, Ziditorule
[i F\c\torule a toate, binecuvinteaz\ br=nza [i

ou\le acestea, [i pe noi ne p\ze[te `ntru bun\tatea
Ta, ca, gust=nd din ele, s\ ne umplem de darurile
Tale cele date nou\ cu prisosin]\ [i de bun\tatea Ta
cea negr\it\. C\ a Ta este st\p=nirea [i a Ta este
`mp\r\]ia [i puterea [i slava, a Tat\lui [i a Fiului [i
a Sf=ntului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.
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RUG|CIUNE PENTRU P+RGA STRUGURILOR ~N ZIUA
DE 6 AUGUST

Diaconul: 

Domnului s\ ne rug\m.

Poporul: Doamne, miluie[te.

Preotul cite[te rug\ciunea aceasta:

Binecuvinteaz\, Doamne, aceast\ road\ nou\
a vi]ei, pe care, prin buna `ntocmire a

v\zduhului, prin pic\turile de ploaie [i prin lini[tea
vremii, ai binevoit a o aduce la acest ceas al
coacerii; [i, celor ce vom gusta din ea, s\ ne fie spre
veselie, iar celor ce au adus-o }ie ca dar, spre cur\]irea
p\catelor, prin Dumnezeiescul [i Sf=ntul Trup [i S=nge
al Hristosului T\u, cu Care binecuv=ntat e[ti
`mpreun\ cu Preasf=ntul [i bunul [i de via]\ f\c\torul
T\u Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin.

441
C M

Y K

C M

Y K

ALTE R+NDUIELI {I RUG|CIUNI



RÂNDUIALA SFE{TANIEI (AGHEASMA MIC|)

care se face spre toat\ trebuin]a, la `nt=ia zi a fiec\rei luni sau
c=nd va voi cel mare, ori c=nd va cere credinciosul

{tiut s\ fie c\ prea bun [i folositor de suflet obicei este s\ se
fac\ `n biserici, `n m\n\stiri [i `n case, sfin]irea apei la toate
zilele dint=i ale lunii [i a stropi pe oameni `n m\n\stiri [i `n
chilii, asemenea [i `n casele mirenilor [i toate ale lor. Aceast\
ap\ sfin]it\, pe care Duhul Sf=nt, prin rug\ciunile preo]ilor, o
sfin]e[te, are multe feluri de lucr\ri, precum `ns\[i ectenia
sfin]irii [i rug\ciunea m\rturisesc: prin stropirea ei, duhurile
cele viclene din tot locul se izgonesc; se iart\ [i p\catele cele
mici de peste toate zilele, adic\ n\lucirile diavole[ti [i g=ndurile
cele rele; mintea se cur\]e[te de lucrurile cele spurcate [i se
`ndrepteaz\ spre rug\ciune; bolile le izgone[te [i d\ s\n\tate
sufleteasc\ [i trupeasc\. {i mai pe scurt: to]i cei care o primesc
cu credin]\ iau sfin]enie [i binecuv=ntare. Pentru aceasta, dar,
datori sunte]i voi, preo]ilor, s\ v\ `nv\]a]i enoria[ii ca s\ o
primeasc\ pe ea cu credin]\ spre marele folos al lor.

Preotul, binecuv=nt=nd, face `nceput: Binecuv=ntat este
Dumnezeul nostru..., Slav\ }ie, Dumnezeul nostru..., ~mp\rate
ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasf=nt\ Treime..., Tat\l
nostru..., C\ a Ta este `mp\r\]ia..., Doamne miluie[te (de 12 ori),
Slav\..., {i acum..., Veni]i s\ ne `nchin\m... (de 3 ori) [i

PSALMUL 142

Doamne, auzi rug\ciunea mea, ascult\ cererea
mea, `ntru credincio[ia Ta, auzi-m\, `ntru
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dreptatea Ta. S\ nu intri la judecat\ cu robul T\u,
c\ nimeni din cei vii nu-i drept `naintea Ta.
Vr\jma[ul prigone[te sufletul meu [i via]a mea o
calc\ `n picioare; f\cutu-m-a s\ locuiesc `n `ntu-
neric ca mor]ii cei din veacuri. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate
lucrurile Tale, la faptele m=inilor Tale m-am
g=ndit. Tins-am c\tre Tine m=inile mele, sufletul
meu ca un p\m=nt `nseto[at. Degrab auzi-m\,
Doamne, c\ a sl\bit duhul meu. Nu-}i `ntoarce fa]a
Ta de la mine, ca s\ nu m\ asem\n celor ce se
coboar\ `n morm=nt. F\ s\ aud diminea]a mila Ta,
c\ la Tine mi-e n\dejdea. Arat\-mi calea pe care
voi merge, c\ la Tine am ridicat sufletul meu.
Scap\-m\ de vr\jma[ii mei, c\ la Tine alerg,
Doamne. ~nva]\-m\ s\ fac voia Ta, c\ Tu e[ti
Dumnezeul meu. Duhul T\u cel bun s\ m\
pov\]uiasc\ la p\m=ntul drept\]ii. Pentru numele
T\u, Doamne, d\ruie[te-mi via]\. ~ntru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu. F\ bun\tate de
st=rpe[te pe vr\jma[ii mei [i pierde pe to]i cei ce
nec\jesc sufletul meu, c\ eu sunt robul T\u.

Slav\..., {i acum..., Aliluia (de 3 ori), apoi Dumnezeu este
Domnul..., glasul al 4-lea [i troparele acestea:
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C\tre N\sc\toarea de Dumnezeu, acum cu os=rdie
s\ alerg\m noi p\c\to[ii [i smeri]ii [i s\ c\dem cu
poc\in]\, strig=nd din ad=ncul sufletului: st\p=n\,
ajut\-ne, milostivindu-te spre noi; gr\be[te c\ pierim
sub mul]imea p\catelor; nu `ntoarce pe robii t\i
de[er]i, c\ pe tine, singur\ n\dejde te-am c=[tigat.

Slav\..., acela[i. {i acum..., a N\sc\toarei:

Nu vom t\cea, N\sc\toare de Dumnezeu, pururea
a spune puterile tale noi, nevrednicii. C\ de n-ai fi stat
tu `nainte rug=ndu-te, cine ne-ar fi izb\vit din at=tea
nevoi? Sau cine ne-ar fi p\zit p=n\ acum slobozi? Nu
ne vom dep\rta de la tine, st\p=n\, c\ tu izb\ve[ti pe
robii t\i pururea din toate nevoile.

PSALMUL 50 

Miluie[te-m\ Dumnezeule, dup\ mare mila
Ta [i dup\ mul]imea îndur\rilor Tale

[terge f\r\delegea mea. Mai vârtos m\ spal\ de
f\r\delegea mea [i de p\catul meu m\ cur\]e[te. C\
f\r\delegea mea eu o cunosc [i p\catul meu înaintea
mea este pururea. }ie Unuia am gre[it [i r\u înain-
tea Ta am f\cut, ca s\ Te îndreptezi întru cuvintele
Tale [i s\ biruie[ti când vei judeca Tu. C\ iat\, întru
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f\r\delegi m-am z\mislit [i în p\cate m-a n\scut
maica mea. C\ iat\, adev\rul ai iubit, cele
near\tate [i cele ascunse ale în]elepciunii Tale mi-ai
ar\tat mie. Stropi-m\-vei cu isop [i m\ voi cur\]i,
sp\la-m\-vei [i mai vârtos decât z\pada m\ voi albi.
Auzului meu vei da bucurie [i veselie; bucura-se-
vor oasele cele smerite. Întoarce fa]a Ta de c\tre
p\catele mele [i toate f\r\delegile mele [terge-le.
Inim\ curat\ zide[te întru mine, Dumnezeule, [i
Duh drept înnoie[te întru cele din\untru ale mele.
Nu m\ lep\da pe mine de la fa]a Ta [i Duhul T\u
cel Sfânt nu-L lua de la mine. D\-mi mie bucuria
mântuirii Tale [i cu Duh st\pânitor m\ înt\re[te.
Înv\]a-voi pe cei f\r\delege c\ile Tale [i cei necre-
dincio[i la Tine se vor întoarce. Izb\ve[te-m\ de
v\rsarea de s=nge, Dumnezeule, Dumnezeul mân-
tuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide [i gura mea va
vesti lauda Ta. C\ de-ai fi voit jertf\, }i-a[ fi dat;
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu,
Duhul umilit, inima înfrânt\ [i smerit\ Dumnezeu nu o
va urgisi. F\ bine, Doamne, întru bun\voirea Ta,
Sionului [i s\ se zideasc\ zidurile Ierusalimului. Atunci
vei binevoi jertfa drept\]ii, prinosul [i arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul T\u vi]ei.
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Apoi se c=nt\ troparele acestea, glasul al 6-lea:

Irmosul:

Ceea ce ai primit bucurie prin `nger [i ai n\scut
pe Ziditorul t\u, Fecioar\, miluie[te pe cei care te
m\resc pe tine (de dou\ ori).

Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi.

L\ud\m pe Fiul t\u, N\sc\toare de Dumnezeu, [i
strig\m, preacurat\ st\p=n\: de toat\ nevoia
izb\ve[te pe cei care se roag\ ]ie.

Tu, cea f\r\ de prihan\, e[ti lauda `mp\ra]ilor,
proorocilor, apostolilor [i mucenicilor [i ap\r\-
toarea lumii.

Toat\ limba drept-credincio[ilor laud\, ferice[te
[i sl\ve[te preacurat\ na[terea ta, Marie, dumne-
zeiasc\ mireas\.

Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\ }ie.

D\-mi Hristoase al meu, ca un `ndurat, [i mie
nevrednicului, iertarea datoriilor, rogu-m\, pentru
rug\ciunile celeia ce Te-a n\scut.

Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi.
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~ntru tine mi-am pus n\dejdile, N\sc\toare de
Dumnezeu; miluie[te-m\ cu rug\ciunile tale [i-mi
d\ruie[te iertare gre[alelor.

Viaz\-m\, ceea ce ai n\scut pe D\t\torul de via]\
[i M=ntuitorul, [i m\ miluie[te cu rug\ciunile tale,
cea binecuv=ntat\, n\dejdea sufletelor noastre.

Ceea ce ai z\mislit `n p=ntecele t\u pe Ziditorul
tuturor, Fecioar\ cu totul f\r\ prihan\, cu rug\-
ciunile tale, miluie[te sufletele noastre.

N\sc\toare de Dumnezeu, cu totul l\udat\, ceea
ce prin cuv=nt ai n\scut mai presus de cuv=nt pe
Cuv=ntul, pe Acela roag\-L s\ m=ntuiasc\ sufletele
noastre.

Cu rug\ciunile tale, st\p=n\, milostiv f\ pe
Judec\torul [i Fiul t\u mie celui ce am gre[it mai
mult dec=t orice om.

Noi cei care ne rug\m s\ fim m=ntui]i cu rug\ciu-
nile tale, dup\ datorie strig\m ]ie: bucur\-te N\sc\-
toare de Dumnezeu, curat\, pururea Fecioar\.

Izb\ve[te-m\ de focul cel ve[nic [i de chinurile
ce-mi sunt puse `nainte, N\sc\toare de Dumnezeu,
ca s\ te fericesc pe tine.

Nu trece cu vederea rug\ciunile robilor t\i,
rug\mu-ne, `ntru tot l\udat\ st\p=n\, ca s\ ne iz-
b\vim de toat\ nevoia.
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Sloboze[te-ne de boli, de toate durerile [i de
primejdii pe noi care sc\p\m la acoper\m=ntul t\u
cel sfin]it.

Minune str\in\ s-a s\v=r[it `ntru tine, N\sc\-
toare de Dumnezeu; c\ pentru noi, precum suntem
noi, S-a n\scut din tine Ziditorul tuturor [i Dum-
nezeul nostru.

Biserica ta, N\sc\toare de Dumnezeu, s-a ar\tat
loca[ de t\m\duire f\r\ plat\ a bolilor [i m=ng=iere
sufletelor celor sc=rbite.

Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu, care ai
n\scut pe M=ntuitorul, izb\ve[te de primejdii [i de
toat\ nevoia pe robii t\i.

Preacurat\ st\p=n\, scoate pe robii t\i din toat\
m=nia cea viitoare [i din toat\ v\t\marea sufle-
teasc\ [i trupeasc\.

Miluie[te cu rug\ciunile tale, Fecioar\, de
Dumnezeu N\sc\toare, pe to]i care alearg\ la tine,
[i-i scoate din toat\ nevoia [i necazul.

Cine vine la Biserica ta, N\sc\toare de Dum-
nezeu, [i nu ia degrab t\m\duire sufletului, `mpreun\
[i trupului, Preacurat\?

Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\ }ie.

Fiind rugat de to]i sfin]ii, ~ndurate, [i de cetele
cele de sus, cur\]e[te-m\, pentru ceea ce Te-a
n\scut.
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Doamne, odihne[te cu drep]ii pe adormi]ii robii T\i.

Iart\, M=ntuitorule, sufletele fra]ilor no[tri celor
adormi]i `ntru n\dejdea vie]ii, sl\be[te [i le las\
gre[alele.

Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi.

Bucur\-te, cur\]irea lumii, Fecioar\; bucur\-te
n\strapa [i candela cea cu totul de aur a manei celei
dumnezeie[ti [i a luminii, mireas\ dumnezeiasc\.

Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\ }ie.

C=nt\m }ie, Dumnezeului celui `n Treime,
strig=nd c=ntarea cea `ntreit sf=nt\ [i rug=ndu-ne
ca s\ lu\m m=ntuire.

Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi.

O, Fecioar\, ceea ce ai n\scut pe M=ntuitorul [i
St\p=nul lumii [i Domnul, pe Acela roag\-L s\
m=ntuiasc\ sufletele noastre.

Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi.

Bucur\-te munte, bucur\-te rug, bucur\-te u[\,
bucur\-te scar\, bucur\-te mas\ dumnezeiasc\,
bucur\-te ajut\toarea tuturor, st\p=n\.
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Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, slav\ }ie.

Milostive, pentru rug\ciunile Maicii Tale celei
preacurate [i ale tuturor sfin]ilor T\i, d\ruie[te
milele Tale poporului T\u.

Sfin]ilor arhangheli [i `ngeri, ruga]i-v\ lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rug\ciunile m\ri]ilor T\i arhangheli [i `ngeri
[i ale cetelor celor de sus, bine-p\ze[te pe robii T\i,
M=ntuitorule.

Sfinte Ioane, Proorocule [i ~naintemerg\torule, roag\-te lui
Dumnezeu pentru noi.

Pentru rug\ciunile cinstitului [i m\ritului Proo-
roc, ~naintemerg\torului [i Botez\torului T\u,
Hristoase, M=ntuitorul meu, p\ze[te pe robii T\i.

Sfin]ilor m\ri]ilor apostoli, mucenicilor [i to]i sfin]ii, ruga]i-v\
lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru rug\ciunile m\ri]ilor apostoli, ale
mucenicilor [i ale tuturor sfin]ilor T\i, d\ruie[te
milele Tale poporului T\u.

Sfin]ilor celor f\r\ de argin]i, ruga]i-v\ lui Dumnezeu pentru noi.
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Pentru rug\ciunile sfin]ilor celor f\r\ de argin]i,
N\sc\toare de Dumnezeu, p\ze[te pe robii t\i ca o
ap\r\toare [i sprijinitoare a lumii.

Slav\...

Sl\vim pe Tat\l [i pe Fiul [i pe Sf=ntul Duh,
zic=nd: Treime Sf=nt\, m=ntuie[te sufletele
noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei:

Ceea ce `n vremile mai de pe urm\ `n chip
minunat ai z\mislit [i ai n\scut pe Ziditorul t\u,
Fecioar\, m=ntuie[te pe cei care te m\resc pe tine.

Apoi:

U[a milostivirii deschide-o nou\, binecuv=ntat\
N\sc\toare de Dumnezeu, ca s\ nu pierim cei care
n\d\jduim `ntru tine, ci s\ ne izb\vim prin tine din
nevoi, c\ tu e[ti m=ntuirea neamului cre[tinesc.

Diaconul: Domnului s\ ne rug\m.

Iar preotul zice:

C\ sf=nt e[ti Dumnezeul nostru [i }ie slav\
`n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.
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Apoi troparele acestea, glasul al 6-lea:

Acum a sosit vremea, care sfin]e[te pe to]i, [i ne
a[teapt\ Dreptul Judec\tor; ci te `ntoarce, suflete,
c\tre poc\in]\, ca desfr=nata care cu lacrimi
striga: Doamne, miluie[te-m\.

Hristoase, Cel care ai rev\rsat, cu curgeri mari,
izvorul t\m\duirilor `n Biserica cea preacurat\ a
Fecioarei, Doctorul sufletelor [i al trupurilor noastre,
`ndep\rteaz\ ast\zi, prin stropirea binecuv=nt\rii
Tale, toate bolile celor neputincio[i.

Fecioar\, ai n\scut neispitit\ de nunt\ [i fecioar\
ai r\mas; Maic\ nenuntit\, N\sc\toare de Dumnezeu,
Marie, roag\ pe Hristos, Dumnezeul nostru, s\ ne
m=ntuiasc\ pe noi.

Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu, Fecioar\,
`ndrepteaz\ lucrurile m=inilor noastre [i cere
iertare p\catelor noastre, c=nd c=nt\m noi c=ntarea
cea `ngereasc\:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f\r\ de
moarte, miluie[te-ne pe noi (de trei ori).

Diaconul: S\ lu\m aminte. Preotul: Pace tuturor. 
Cite]ul: {i duhului t\u.

Prochimen, glasul al 3-lea:

Domnul este luminarea mea [i M=ntuitorul meu, de cine
m\ voi teme?
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Stih: Domnul este p\zitorul vie]ii mele, de cine m\ voi
`nfrico[a?

APOSTOLUL
Diaconul: ~n]elepciune.

Din Epistola c\tre Evrei a Sf=ntului Apostol Pavel, citire:
(II, 11-18)

Fra]ilor, cel ce sfin]e[te [i cei ce se sfin]esc,
dintr-Unul sunt to]i; de aceea nu se ru-

[ineaz\ s\-i numeasc\ pe ei fra]i, zic=nd: Spune-voi
fra]ilor mei numele T\u. ~n mijlocul bisericii Te voi
l\uda. {i iar\[i: Eu voi fi `ncrez\tor `n El; [i iar\[i:
Iat\ eu [i pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu.
Deci, de vreme ce pruncii s-au f\cut p\rta[i s=n-
gelui [i trupului, `n acela[i fel [i El S-a `mp\rt\[it de
acestea, ca s\ surpe prin moartea Sa pe cel ce are
st\p=nirea mor]ii, adic\ pe diavolul, [i s\ izb\-
veasc\ pe acei pe care frica mor]ii `i ]inea `n robie
toat\ via]a. C\ci, `ntr-adev\r, nu a luat firea `nge-
rilor, ci s\m=n]a lui Avraam a luat. Pentru aceea,
dator era `ntru toate s\ Se asemene fra]ilor, ca s\
fie milostiv [i credincios arhiereu `n cele c\tre
Dumnezeu, pentru cur\]irea p\catelor poporului.
C\ci prin ceea ce a p\timit, fiind el `nsu[i ispitit,
poate [i celor ce se ispitesc s\ le ajute.

Preotul: Pace ]ie... Cite]ul: Aliluia, glasul 1.
Stih: R\spuns-a inima mea cuv=nt bun.
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EVANGHELIA
Diaconul: ~n]elepciune drep]i...

Din Sf=nta Evanghelie de la Ioan, citire:
(V, 1-4)

~n vremea aceea S-a suit Iisus la Ierusalim. Iar
`n Ierusalim, l=ng\ Poarta oilor, era o sc\ld\-

toare, care se numea pe evreie[te Vitezda, av=nd
cinci pridvoare. ~n acestea z\cea mul]ime mult\ de
bolnavi: orbi, [chiopi, usca]i, a[tept=nd mi[carea
apei, c\ci un `nger al Domnului se cobora la vreme
`n sc\ld\toare [i tulbura apa; [i cine intra `nt=i,
dup\ tulburarea apei, se f\cea s\n\tos, ori de ce
boal\ era ]inut.

Apoi diaconul zice ectenia aceasta:

Cu pace Domnului s\ ne rug\m.
Pentru pacea de sus [i pentru m=ntuirea sufle-

telor noastre, Domnului s\ ne rug\m.
Pentru pacea a toat\ lumea [i pentru bun\starea

sfintelor lui Dumnezeu biserici [i pentru unirea
tuturor, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru sf=nt\ biserica aceasta [i pentru cei care
cu credin]\, cu evlavie [i cu fric\ de Dumnezeu
intr\ `ntr-`nsa, Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru Prea Fericitul P\rintele nostru (N)
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne [pentru
(~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-)Episcopul [i (Mitropolitul)
nostru (N)], pentru cinstita preo]ime [i `ntru Hristos
diaconime [i pentru tot clerul [i poporul, Domnului
s\ ne rug\m.

Pentru binecredinciosul popor rom=n de pretu-
tindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii noastre, pentru
mai marii ora[elor [i ai satelor [i pentru iubitoarea
de Hristos o[tire, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ora[ul [i ]ara aceasta, pentru toate ora-
[ele [i satele [i pentru cei care cu credin]\ locuiesc
`ntr-`nsele, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru bun\ `ntocmirea v\zduhului, pentru
`mbel[ugarea roadelor p\m=ntului [i pentru vre-
muri pa[nice, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru cei care c\l\toresc pe ape, pe uscat [i prin
aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care p\timesc,
pentru cei robi]i [i pentru m=ntuirea lor, Domnului
s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ sfin]easc\ apa aceasta, cu puterea,
cu lucrarea [i cu pogor=rea Sf=ntului Duh, Domnului
s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ se pogoare peste apa aceasta
lucrarea cea cur\]itoare a Treimii celei mai presus
de fire, Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru ca s\ fie apa aceasta t\m\duitoare
sufletelor [i trupurilor, [i izgonitoare a toat\ puterea
cea potrivnic\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ se trimit\ ei harul izb\virii [i bine-
cuv=ntarea Iordanului, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru to]i care au trebuin]\ de ajutor [i folo-
sin]\ de la Dumnezeu, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ ne lumin\m noi cu luminarea
cuno[tin]ei, prin Treimea cea de o fiin]\, Domnului
s\ ne rug\m.

Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru s\ ne
arate pe noi fii [i mo[tenitori ai `mp\r\]iei Sale,
prin gustarea [i stropirea cu apa aceasta, Dom-
nului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul,
m=nia, primejdia [i nevoia, Domnului s\ ne rug\m.

Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te,
Dumnezeule, cu harul T\u.

Pe Preasf=nta, curata, preabinecuv=ntata,
m\rita st\p=na noastr\, de Dumnezeu N\sc\toare
[i pururea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii po-
menindu-o. Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\
via]a noastr\ lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i `nchin\-
ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.
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Diaconul: Domnului s\ ne rug\m.

Iar preotul zice aceast\ 

Rug\ciune

St\p=ne Doamne, Dumnezeul nostru, cel
mare `ntru sfat [i minunat `n lucruri,

F\c\torule a toat\ f\ptura cea v\zut\ [i cea
nev\zut\; Cel care p\ze[ti a[ez\m=ntul T\u [i dai
mila Ta celor care Te iubesc pe Tine [i p\zesc
poruncile Tale; Cel care prime[ti lacrimile cele de
umilin]\ ale tuturor celor din nevoi, c\ pentru
aceasta ai venit `n chip de rob, nu cu n\luciri `nfri-
co[=ndu-ne pe noi, ci d=nd adev\rat\ t\m\duire
trupului [i zic=nd: iat\ te-ai f\cut s\n\tos, de acum
s\ nu mai gre[e[ti. ~nc\ [i din tin\ ai f\cut ochi
s\n\to[i [i poruncind s\ se spele, prin cuv=nt ai
f\cut s\ se s\l\[luiasc\ lumina; Cel care opre[ti va-
lurile patimilor celor potrivnice [i potole[ti marea
cea s\rat\ a acestei vie]i [i `mbl=nze[ti pornirile
cele greu de purtat ale pl\cerilor; ~nsu[i, Iubitorule
de oameni ~mp\rate, Cel care ne-ai dat nou\ s\
purt\m ve[m=nt luminat ca z\pada din ap\ [i din
Duh (aici preotul, afund=nd de trei ori m=na dreapt\ `n ap\,

face semnul crucii, zic=nd de fiecare dat\):
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{i acum trimite harul Preasf=ntului [i de-via]\-
f\c\torului T\u Duh, care sfin]e[te toate, [i sfin]e[te
apa aceasta.

{i prin gustarea [i stropirea cu apa aceasta,
trimite nou\ binecuv=ntarea Ta, care spal\ `ntin\-
ciunea patimilor. A[a ne Rug\m, cerceteaz\ ne-
putin]a noastr\, Bunule, [i t\m\duie[te cu mila Ta
bolile noastre cele suflete[ti [i trupe[ti. Pentru
rug\ciunile preacuratei, preabinecuv=ntatei st\p=nei
noastre, N\sc\toarei de Dumnezeu [i pururea
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei [i de via]\
f\c\toarei Cruci; cu folosin]ele cinstitelor, cere[-
tilor [i celor f\r\ de trup Puteri; pentru rug\ciunile
cinstitului [i m\ritului Prooroc, ~naintemer-
g\torului [i Botez\torului Ioan; ale sfin]ilor, m\-
ri]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor apostoli; ale celor `ntre
sfin]i p\rin]ii no[tri, mari dasc\li ai lumii [i
ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu
cuv=nt\torul [i Ioan Gur\ de Aur; ale celor `ntre
sfin]i p\rin]ii no[tri: Atanasie, Chiril [i Ioan cel
Milostiv, patriarhii Alexandriei; ale celor `ntre
sfin]i p\rin]ii no[tri: Nicolae, arhiepiscopul Mirelor
Lichiei, [i Spiridon al Timitundei, f\c\tori de
minuni; ale sfin]ilor ierarhi: Calinic de la Cernica,
Nifon, patriarhul Constantinopolului, Iosif cel Nou
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de la Parto[, Iorest [i Sava de la Alba Iulia; Antim
Ivireanul, Iosif M\rturisitorul, Ghelasie de la
R=me] [i Leontie de la R\d\u]i, Petru Movil\,
Mitropolitul Kievului, Teodosie de la Brazi, Nectarie
de la Eghina [i cu ale tuturor sfin]ilor sfin]i]ilor
ierarhi; ale sfin]ilor, m\ri]ilor [i marilor mucenici:
Gheorghe, purt\torul de biruin]\, Dimitrie, izvo-
r=torul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat,
Mina [i Ioan cel Nou de la Suceava, cu ale Sf=ntului
sfin]itului mucenic Haralambie, Serghie [i Vah,
Ioan Valahul [i Nicolae; cu ale sfin]ilor m\rtu-
risitori Ioan din Gale[ [i Moise M\cinic, Con-
stantin voievod [i fii s\i: Constantin, {tefan, Radu
[i Matei, Ianache Sfetnicul; cu ale Binecredin-
ciosului voievod {tefan cel Mare [i Sf=nt  [i cu ale
tuturor sfin]ilor bunilor biruitori mucenici; ale
sfintelor muceni]e: Tecla, Varvara, Anastasia,
Ecaterina, Chiriachia, Fotinia, Marina, Irina,
Filofteea de la Curtea de Arge[ [i Tatiana de la
Craiova [i ale tuturor sfin]ilor, bunilor biruitorilor
mucenici [i muceni]e; ale sfin]ilor, m\ri]ilor [i f\c\-
torilor de minuni doctori f\r\ de argin]i: Cosma [i
Damian, Chir [i Ioan, Pantelimon [i Ermonale,
Samson [i Diomid, Mochie [i Anichit, Talaleu [i
Trifon; ale preacuvio[ilor [i de Dumnezeu purt\-
torilor p\rin]ilor no[tri: Grigorie Decapolitul,
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Nicodim de la Tismana, Dimitrie cel Nou, Visarion
Sarai [i Sofronie de la Cioara, Ioan de la Prislop,
Antonie de la Iezerul V=lcii, Daniil Sihastrul, Gherman
din Dobrogea [i Ioan Casian, Paisie [i Ioan de la
Neam], Antipa de la Calapode[ti, Vasile de la
Poiana M\rului; ale Cuvioasei [i mult-milostive
maicii noastre Parascheva [i ale Cuvioasei Teodora
de la Sihla; ale sf=ntului (N), a c\rui pomenire o
s\v=r[im; ale sfin]ilor, drep]ilor [i dumnezeie[tilor
p\rin]i Ioachim [i Ana [i ale tuturor sfin]ilor T\i. {i
p\ze[te, Doamne, pe dreptcredincio[ii robii T\i,
d=ndu-le s\n\tate sufletului [i trupului, [i `mpli-
ne[te toate cele de trebuin]\ ob[tii acesteia cre[tine,
care sluje[te }ie, [i fii ei `n toate milostiv. Adu-}i
aminte, Doamne, de toat\ episcopia drept-
credincio[ilor care drept `nva]\ cuv=ntul adev\rului
T\u [i de tot cinul preo]esc [i c\lug\resc [i de
m=ntuirea lor. Adu-}i aminte, Doamne, de cei care
ne ur\sc [i de cei care ne iubesc pe noi; de fra]ii
no[tri care slujesc [i stau de fa]\; de cei care pentru
binecuv=ntate pricini nu s-au `nt=mplat aicea [i de
cei care ne-au poruncit nou\, nevrednicilor, s\ ne
rug\m pentru d=n[ii. Adu-}i aminte, Doamne, [i de
p\rin]ii [i fra]ii no[tri care sunt `n robie [i `n
sup\r\ri, [i-i miluie[te pe d=n[ii dup\ mare mila
Ta, izb\vindu-i de toat\ nevoia.
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C\ Tu e[ti izvorul t\m\duirilor, Hristoase Dum-
nezeul nostru, [i }ie slav\ `n\l]\m, `mpreun\ [i
Celui f\r\ de `nceput al T\u P\rinte [i Preasf=ntului
[i bunului [i de-via]\-f\c\torului T\u Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Preotul: Pace tuturor. Diaconul: Capetele voastre, 
Domnului s\ le pleca]i.

Iar preotul cite[te `n tain\ aceast\

Rug\ciune

Pleac\, Doamne, urechea Ta [i ne auzi pe noi,
Tu, Cel care ai primit a Te boteza `n Iordan,

[i ai sfin]it apele; [i ne binecuvinteaz\ pe noi pe to]i,
care prin plecarea capului ar\t\m semnul supu-
nerii. {i ne `nvrednice[te a ne umple de sfin]enia Ta
prin gustarea [i stropirea cu apa aceasta. {i s\ ne
fie, Doamne, spre s\n\tatea sufletului [i a trupului.

Cu glas:

C\ Tu e[ti sfin]irea sufletelor [i a trupurilor noastre,
[i }ie slav\ [i mul]umire [i `nchin\ciune `n\l]\m,
`mpreun\ [i Celui f\r\ de `nceput al T\u P\rinte [i
Preasf=ntului [i bunului [i de via]\ f\c\torului T\u
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.
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Dup\ aceea, lu=nd preotul Sf=nta Cruce o afund\ `n ap\ cruci[, de
trei ori, `n timp ce se c=nt\ (de trei ori) troparul acesta, glasul 1:

M=ntuie[te, Doamne, poporul T\u [i binecu-
vinteaz\ mo[tenirea Ta. Biruin]\ binecredincio[ilor
cre[tini asupra celui potrivnic d\ruie[te, [i cu
Crucea Ta p\ze[te pe poporul T\u (se c=nt\ o dat\ de

preot [i de dou\ ori de c=nt\re]).

Apoi preotul, stropind cu apa cea sfin]it\, `n chipul crucii,
altarul [i biserica (sau casa), c=nt\ troparul acesta, glasul al 2-lea:

Darurilor tale, f\-ne vrednici, N\sc\toare de
Dumnezeu, Fecioar\, trec=nd p\catele noastre [i
d=nd t\m\duire celor care cu credin]\ primesc
binecuv=ntarea ta, preacurat\.

Apoi preotul [i tot poporul s\rut\ Sf=nta Cruce; dup\ aceea
preotul strope[te pe to]i cu apa cea sfin]it\, `n care timp se c=nt\
stihirile acestea, glasul al 4-lea:

Izvorul t\m\duirilor av=nd, sfin]ilor cei f\r\ de
argin]i, da]i t\m\duiri tuturor celor care au tre-
buin]\, ca cei care v-a]i `nvrednicit de mari daruri
de la izvorul cel pururea curg\tor al M=ntuitorului
nostru. C\ci a zis Domnul c\tre voi, ca cei care
sunte]i de aceea[i r=vn\ cu apostolii: Iat\ v-am dat
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vou\ putere asupra duhurilor celor necurate ca s\
le scoate]i [i s\ t\m\dui]i toat\ boala [i toat\
neputin]a. Pentru aceasta, dup\ poruncile Lui,
bine-vie]uind, `n dar a]i luat, `n dar da]i,
t\m\duind patimile sufletelor [i ale trupurilor
noastre.

Slav\...

Caut\ spre rug\ciunea robilor t\i, ceea ce e[ti cu
totul f\r\ prihan\, potolind pornirile cele rele
`mpotriva noastr\ [i izb\vindu-ne de tot necazul.
C\ pe tine singur\ te avem n\dejde tare [i
neclintit\ [i ap\rarea ta am dob=ndit. S\ nu fim
ru[ina]i, st\p=n\, noi cei care te chem\m pe tine.
Gr\be[te spre rug\ciunea celor care strig\ c\tre
tine cu credin]\: bucur\-te, st\p=n\, ajut\toarea tu-
turor, bucuria, acoper\m=ntul [i m=ntuirea
sufletelor noastre.

{i acum..., a N\sc\toarei, glasul al 8-lea:

St\p=n\, prime[te rug\cinea robilor t\i [i ne
izb\ve[te pe noi de toat\ nevoia [i necazul.

{i dup\ sf=r[itul stropirii, diaconul zice ectenia aceasta:

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.
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Poporul: Doamne miluie[te (de trei ori).

~nc\ ne rug\m pentru mila, via]a, pacea, s\n\-
tatea, m=ntuirea, cercetarea, l\sarea [i iertarea
p\catelor robilor T\i (N), [i pentru ca s\ li se ierte
toat\ gre[eala cea de voie [i cea f\r\ de voie.

~nc\ ne rug\m ca s\ se p\zeasc\ sf=nt loca[ul
acesta (sau casa aceasta) [i toate ora[ele [i satele de
boal\, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de
sabie, de n\v\lirea altor neamuri [i de r\zboiul cel
dintre noi, [i pentru ca milostiv, bl=nd [i lesne
iert\tor s\ fie nou\ bunul [i iubitorul de oameni
Dumnezeul nostru, [i s\ `ndep\rteze [i s\ `mpr\[tie
toat\ m=nia, care se porne[te asupra noastr\, [i s\
ne izb\veasc\ de mustrarea Lui cea dreapt\, care
este asupra noastr\, [i s\ ne miluiasc\ pe noi.

Poporul: Doamne miluie[te (de 40 de ori).

Preotul zice:

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, M=ntuitorul nos-
tru, n\dejdea tuturor marginilor p\m=ntului [i a
celor ce sunt pe mare departe, [i milostiv fii nou\,
St\p=ne, pentru p\catele noastre [i ne miluie[te pe
noi. C\ milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti
[i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.
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Diaconul: ~n]elepciune... Strana: Binecuvinteaz\. Preotul:
Slav\ }ie, Hristoase Dumnezeule... {i sf=r[itul acesta:

Hristos, Adev\ratul Dumnezeul nostru, pentru
rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale, cu puterea
cinstitei [i de via]\ f\c\toarei Cruci, pentru
rug\ciunile sfin]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor apostoli,
ale preacuvio[ilor [i de Dumnezeu purt\torilor
p\rin]ilor no[tri, [i ale tuturor sfin]ilor, s\ ne
miluiasc\ [i s\ ne m=ntuiasc\ pe noi, ca un bun [i
de oameni iubitor.

Poporul: Amin.

RÂNDUIALA SFIN}IRII CASEI

Rug\ciune
la `nceperea temeliei casei

Se face mai `nt=i sfin]irea cea mic\ a apei.

Domnului s\ ne rug\m.

Dumnezeule atot]iitorule, Care ai f\cut cerul cu
`n]elepciune [i ai `ntemeiat p\m=ntul pe t\ria lui,
Ziditorule [i F\c\torule a toate, caut\ spre robul
T\u (N), care cu puterea t\riei Tale voie[te s\ ridice
cas\ pentru locuin]\ [i prin zidire s\ o `nal]e;
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`nt\re[te-o pe ea pe piatra cea tare, ca, dup\ glasul
cel dumnezeiesc al Evangheliei Tale, nici v=ntul,
nici apa, nici altceva s\ nu o poat\ strica. Ajut\-i s\
o `nal]e p=n\ la cap\t [i pe cei care vor s\ locuiasc\
`n ea `i p\ze[te de toat\ b=ntuiala celui potrivnic.
C\ a Ta este st\p=nirea [i a Ta este `mp\r\]ia [i
puterea [i slava, a Tat\lui [i a Fiului [i a Sf=ntului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

R=nduiala
binecuv=nt\rii casei noi, `n care urmeaz\ a locui cineva

pentru `nt=ia oar\

Preotul, venind `n casa ce are a o binecuv=nta, s\v=r[e[te
sfin]irea cea mic\ a apei. Poate avea cu sine [i ap\ sfin]it\ `ntr-un
vas (dac\ pentru o pricin\ oarecare nu s-ar face sfin]irea apei `n
cas\) [i untdelemn `n alt vas. Apoi `ncepe, dup\ obicei:
Binecuv=ntat este Dumnezeul nostru..., ~mp\rate ceresc..., (se
c=nt\ `n sobor pe glasul al 6-lea) Sfinte Dumnezeule...,
Preasf=nt\ Treime, Tat\l nostru..., C\ a Ta este `mp\r\]ia...,
Doamne miluie[te (de 12 ori), Slav\... {i acum..., Veni]i s\ ne
`nchin\m... (de 3 ori) [i

Psalmul 90

Cel care locuie[te `ntru ajutorul celui-Prea`nalt,
`ntru acoper\m=ntul Dumnezeului cerului se va
s\l\[lui. Va zice Domnului: «Sprijinitorul meu e[ti
[i sc\parea mea; Dumnezeul meu, voi n\d\jdui
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spre D=nsul». C\ El te va izb\vi din cursa
v=n\torilor [i de cuv=ntul tulbur\tor. Cu spatele te
va umbri [i sub aripile Lui vei n\d\jdui; ca o arm\
te va `nconjura adev\rul Lui. Nu te vei teme de
frica de noapte, de s\geata ce zboar\ ziua, de
lucrul ce umbl\ `n `ntuneric, de molima ce b=ntuie
`ntru amiaz\. C\dea-vor dinspre latura ta o mie [i
zeci de mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor
apropia. ~ns\ cu ochii t\i vei privi [i r\spl\tirea
p\c\to[ilor vei vedea. Pentru c\ pe Domnul,
n\dejdea mea, pe Cel Prea`nalt L-ai pus sc\pare
]ie. Nu vor veni c\tre tine rele [i b\taie nu se va
apropia de loca[ul t\u. C\ `ngerilor S\i va porunci
c\tre tine, ca s\ te p\zeasc\ `n toate c\ile tale. Peste
aspid\ [i vasilisc vei p\[i [i vei c\lca peste leu [i
peste balaur. «C\ spre Mine a n\d\jduit [i-l voi
izv\vi pe el, zice Domnul; `l voi acoperi c\ a
cunoscut numele Meu. Striga-va c\tre Mine [i-l voi
auzi; cu el sunt `n necaz [i-l voi scoate [i-l voi m\ri. Cu
lungime de zile `l voi umple, [i-i voi ar\ta lui
m=ntuirea Mea».

Apoi se c=nt\ troparul acesta, glasul al 8-lea:

Precum casei lui Zaheu s-a f\cut m=ntuire,
Hristoase, cu intrarea Ta, a[a [i acum cu intrarea
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sfin]i]ilor T\i slujitori [i, cu ace[tia, a sfin]ilor T\i
`ngeri, d\ pacea Ta casei acesteia [i cu milostivire o
binecuvinteaz\, m=ntuind [i lumin=nd pe to]i cei
care vor locui `n ea.

St=nd cu fa]a spre r\s\rit, `n fa]a unei mese acoperite, pe care se
afl\ a[ezate: Sf=nta Evanghelie, Sf=nta Cruce, apa sfin]it\,
untdelemn [i lum=n\ri aprinse, preotul zice: Domnului s\ ne rug\m
[i cite[te `n auzul tuturor aceast\

Rug\ciune

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care
ai binevoit a intra sub acoper\m=ntul vame[ului
Zaheu [i Te-ai f\cut m=ntuire lui [i la toat\ casa lui,
~nsu]i [i acum p\ze[te nev\t\ma]i de toat\ r\utatea
pe cei care voiesc a locui aici [i aduc }ie rug\ciuni
prin noi nevrednicii, binecuv=nt=ndu-i pe d=n[ii [i
casa aceasta, [i p\str=nd totdeauna via]a lor ne-
b=ntuit\ [i d\ruindu-le cu `ndestulare toate
bun\t\]ile Tale spre folos prin binecuv=ntarea Ta;
c\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i ̀ nchin\ciunea,
`mpreun\ cu Cel f\r\ de `nceput al T\u P\rinte [i
cu Preasf=ntul [i Bunul [i de via]\ F\c\torul T\u
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

C=nt\re]ii: Amin. Preotul: Pace tuturor. C=nt\re]ii: {i duhului
t\u.
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Preotul: Capetele voastre Domnului s\ le pleca]i. C=nt\re]ii:
}ie Doamne.

Preotul cite[te `n tain\ aceast\ 

Rug\ciune

Domnului s\ ne rug\m.

St\p=ne Doamne, Dumnezeul nostru, Care
`ntru cele `nalte locuie[ti [i spre cele smerite

prive[ti, Cel care ai binecuv=ntat casa lui Laban cu
intrarea lui Iacob [i casa lui Putifar cu venirea lui
Iosif, Cel care ai binecuv=ntat casa lui Abiadar
prin aducerea `n ea a chivotului Legii, [i `n zilele
venirii Tale `n trup, Hristoase Dumnezeul nostru,
ai d\ruit m=ntuire casei lui Zaheu, ~nsu]i binecu-
vinteaz\ [i casa aceasta [i cu frica Ta `nt\re[te pe
cei care vor locui `n ea [i `i p\ze[te nev\t\ma]i de
cei potrivnici, [i le trimite binecuv=ntarea Ta din
`n\l]imea loca[ului T\u, [i binecuvinteaz\ [i
`nmul]e[te toate bun\t\]ile `n casa aceasta. C\ }ie
se cuvine a ne milui [i a ne m=ntui, Dumnezeul
nostru, [i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i
Sf=ntului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

C=nt\re]ii: Amin. Iar preotul face semnul Sfintei Cruci, de trei
ori, deasupra untdelemnului, zic=nd de fiecare dat\:
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~n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh.
Amin.

Apoi cite[te deasupra untdelemnului aceast\

Rug\ciune

Doamne, Dumnezeul nostru, caut\ acum cu
milostivire spre rug\ciunea mea, a smeri-

tului [i nevrednicului slujitorului T\u, [i trimite
harul Preasf=ntului T\u Duh peste untdelemnul
acesta [i `l sfin]e[te ca s\ fie spre sfin]irea locului
acesta [i a casei ce s-a zidit pe el [i spre alungarea
tuturor puterilor celor potrivnice [i a b=ntuielilor
diavole[ti. C\ Tu e[ti Cel care binecuvintezi [i
sfin]e[ti toate, Dumnezeul nostru [i }ie slav\
`n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

C=nt\re]ii: Amin. Iar preotul, lu=nd apa sfin]it\, strope[te to]i
pere]ii casei de jur `mprejur [i toate camerele, zic=nd:

~n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh,
prin stropirea cu aceast\ ap\ sfin]it\ s\ se
dep\rteze toat\ lucrarea diavoleasc\ cea viclean\.
Amin.
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{i dup\ ce a stropit peste tot, ia un be]i[or la cap\tul c\ruia a
`nf\[urat vat\ (sau bumbac), `l `nmoaie `n untdelemnul sfin]it [i
face cu el semnul Sfintei Cruci pe pere]ii camerelor, zic=nd:

Se binecuvinteaz\ casa aceasta, prin ungerea cu
acest untdelemn sfin]it, `n numele Tat\lui [i al Fiului
[i al Sf=ntului Duh. Amin.

Dup\ ce preotul a f\cut semnul Sfintei Cruci cu untdelemnul
sfin]it pe pere]ii tuturor camerelor, c=nt\re]ii c=nt\ stihira
aceasta, glasul al 5-lea:

Binecuvinteaz\, Doamne, casa aceasta [i o umple
de bun\t\]ile Tale cele p\m=nte[ti, [i pe cei care
voiesc cu evlavie s\ locuiasc\ `n ea p\ze[te-i nev\-
t\ma]i de toat\ `nt=mplarea cea rea, [i le d\ruie[te
toat\ `ndestularea binecuv=nt\rii Tale celei cere[ti
[i p\m=nte[ti, [i ca un ̀ ndurat miluie[te-i dup\ mare
mila Ta.

Dup\ s\v=r[irea ungerii, dac\ voie[te, preotul cite[te Evanghelia,
st=nd cu fa]a spre r\s\rit [i zic=nd:

~n]elepciune drep]i...

Din Sf=nta Evanghelie de la Luca, citire:
(XIX, 1-10)

~n vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon, [i
iat\ un b\rbat, cu numele Zaheu, [i acesta era
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mai-marele vame[ilor [i era bogat. {i c\uta s\ vad\
cine este Iisus; dar nu putea de mul]ime, pentru c\
era mic de statur\. {i alerg=nd el `nainte, s-a suit
`ntr-un sicomor ca s\-L vad\, c\ci pe acolo avea s\
treac\. {i c=nd a sosit la locul acela, Iisus, privind
`n sus, a zis c\tre el: Zahee coboar\-te degrab\,
c\ci ast\zi `n casa ta trebuie s\ r\m=n. {i a cobor=t
degrab\ [i L-a primit, bucur=ndu-se. {i v\z=nd,
to]i murmurau zic=nd c\ a intrat s\ g\zduiasc\ la
un om p\c\tos. Iar Zaheu, st=nd, a zis c\tre Domnul:
Iat\, jum\tate din averea mea, Doamne, o dau
s\racilor [i, dac\ am n\p\stuit pe cineva cu ceva,
`ntorc `mp\trit. {i a zis c\tre el Iisus: Ast\zi s-a
f\cut m=ntuire casei acesteia, pentru c\ [i acesta
este fiu al lui Avraam. C\ci Fiul Omului a venit s\
caute [i s\ m=ntuiasc\ pe cel pierdut.

C=nt\re]ii: Slav\ }ie, Doamne... {i `ndat\ citesc

Psalmul 100

Mila [i judecata Ta voi c=nta }ie, Doamne.
C=nta-voi [i voi merge, cu pricepere, `n cale f\r\
prihan\. C=nd vei veni la mine? Umblat-am `ntru
ner\utatea inimii mele, `n casa mea. N-am pus
`naintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe c\lc\torii
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de lege i-am ur=t. Nu s-a lipit de mine inima `nd\-
r\tnic\; pe cel r\u care se dep\rta de mine, nu l-am
cunoscut. Pe cel care clevetea `n ascuns pe vecinul
s\u, pe acela l-am izgonit. Cu cel m=ndru cu ochiul
[i nes\]ios cu inima, cu acela n-am m=ncat. Ochii
mei sunt peste credincio[ii p\m=ntului, ca s\ [ad\
ei `mpreun\ cu mine. Cel care umbla pe cale f\r\
prihan\, acela `mi slujea. Nu va locui `n casa mea
cel m=ndru; cel care gr\ie[te nedrept\]i nu va sta
`naintea ochilor mei. ~n dimine]i voi judeca pe to]i
p\c\to[ii p\m=ntului, ca s\ nimicesc din cetatea
Domnului pe to]i cei care lucreaz\ f\r\delegea.

~n vremea citirii psalmului, dac\ voie[te, preotul t\m=iaz\
toat\ casa, [i apoi zice ectenia aceasta:

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m ca s\ trimit\ binecuv=ntarea Sa
asupra casei acesteia [i asupra robului S\u (N) [i
asupra tuturor celor care voiesc a locui cu evlavie
`n ea; s\ le trimit\ pe `ngerul S\u cel milostiv, ca s\-i
p\zeasc\ [i s\-i fereasc\ de toat\ r\utatea [i s\-i
pov\]uiasc\ spre lucrarea tuturor faptelor celor
bune [i spre `mplinirea sfintelor porunci ale lui
Hristos; s\-i p\zeasc\ de foamete, de molim\, de
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cutremur, de potop, de foc, de sabie [i de venirea
celor de alt neam asupr\-le; [i s\ le d\ruiasc\ s\n\-
tate [i s\-i `nt\reasc\ cu zile `ndelungate [i `ntru
toate s\-i ̀ ndestuleze, s\ zicem to]i: Doamne, auzi-ne
[i ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru to]i fra]ii [i pentru to]i drept-
m\ritorii cre[tini, auzi-ne, Doamne, [i ne miluie[te.

{i dup\ ecfonisul: Auzi-ne, Doamne, M=ntuitorul nostru...,
preotul face obi[nuitul apolis al zilei.

Rug\ciune
pentru casa ce este sup\rat\ de duhuri rele

Se face mai `nt=i sfin]irea cea mic\ a apei.

Domnului s\ ne rug\m.

Doamne, Dumnezeul m=ntuirii noastre, Fiul
Dumnezeului celui viu, Care Te por]i pe

heruvimi; Cel care e[ti mai presus dec=t toat\
`ncep\toria [i st\p=nia [i puterea [i domnia; Tu cel
mare [i `nfrico[\tor peste to]i care sunt `mprejurul
T\u; Cel care ai a[ezat cerul deasupra noastr\ [i ai
f\cut p\m=ntul cu t\ria Ta [i ai `ndreptat lumea cu
`n]elepciunea Ta; Care cutremuri din temelie cele
de sub cer, `nc=t [i st=lpii lor se clatin\; Cel care
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zici soarelui [i nu r\sare ascunz=ndu-se dup\ stele;
Care amenin]i marea [i o usuci pe ea; a C\rui
m=nie tope[te st\p=niile [i puterile, [i din pricina
C\ruia pietrele s-au sf\r=mat; Care ai zdrobit
por]ile cele de aram\ [i z\voarele cele de fier le-ai
rupt, pe cel tare l-ai legat [i pe slujitorii lui i-ai
risipit; pe tiran cu crucea Ta l-ai dobor=t [i pe
balaur cu undi]a `ntrup\rii Tale l-ai prins cu
lan]uri l-ai legat `n `ntunericul iadului. Tu,
Doamne, `nt\rirea celor care-[i pun n\dejdea `n
Tine, zidul cel tare al celor care [i-au pus `ncre-
derea `n Tine, dep\rteaz\, izgone[te [i `mpr\[tie
toat\ lucrarea diavoleasc\, toat\ n\v\lirea satanei,
toat\ b=ntuiala puterii celei potrivnice de la casa
aceasta [i de la cei care locuiesc `n ea, care poart\
semnul crucii Tale celei biruitoare [i `nfrico[\toare
`mpotriva demonilor, [i care cheam\ numele T\u
cel sf=nt.

A[a, Doamne, Care ai izgonit legiunea de
demoni [i ai poruncit duhului celui surd [i mut [i
necurat s\ ias\ din omul cel cuprins de el [i s\ nu
se mai `ntoarc\; Cel care ai nimicit toat\ tab\ra
vr\jma[ilor no[tri cei nev\zu]i, iar credincio[ilor
care Te cunosc pe Tine le-ai zis: iat\, v\ dau vou\
putere s\ c\lca]i peste [erpi [i peste scorpii [i peste
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toat\ puterea vr\jma[ului, ~nsu]i, St\p=ne, p\ze[te
pe to]i care sunt `n casa aceasta de toat\ v\t\marea
[i ispita, izb\vindu-i de frica de noapte, de s\geata
ce zboar\ ziua, de lucrul ce umbl\ `n `ntuneric, de
`nt=lnirea cu demonul de amiaz\, pentru ca robii
T\i [i roabele Tale [i pruncii `ndulcindu-se de
ajutorul T\u [i cu tab\r\ `ngereasc\ fiind p\zi]i,
to]i ca unul, `ntr-un g=nd, cu credin]\ s\ c=nte:
Domnul este ajutorul meu [i nu m\ voi teme de ce-
mi va face mie omul. {i iar\[i: Nu m\ voi teme de
r\u, pentru c\ Tu cu mine e[ti. C\ci Tu e[ti,
Dumnezeule, `nt\rirea mea, St\p=nitor tare, Domn
al p\cii, Tat\ al veacului ce va s\ fie, [i `mp\r\]ia Ta
este `mp\r\]ia ve[nic\. C\ a Ta, a Unuia, este `mp\-
r\]ia [i puterea [i slava, `mpreun\ cu P\rintele T\u
cel f\r\ de `nceput [i cu Preasf=ntul Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

RÂNDUIALA BINECUV+NT|RII MA{INII

Se face mai `nt=i sfin]irea cea mic\ a apei.

Preotul face `nceputul: Binecuv=ntat este Dumnezeul
nostru..., ~mp\rate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasf=nt\
Treime..., Tat\l nostru..., C\ a Ta este `mp\r\]ia..., Doamne
miluie[te... (de 12 ori), Slav\... {i acum..., Veni]i s\ ne
`nchin\m... (de 3 ori). Apoi Psalmul 106.
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Dup\ aceea preotul cite[te aceast\

Rug\ciune

Domnului s\ ne rug\m.

Doamne, Dumnezeul p\rin]ilor no[tri, Care
ai poruncit robului T\u Noe s\ fac\ corabia

spre m=ntuirea lumii [i ai binevoit ca din lemne
multe s\ fie alc\tuit\ ca un singur lemn, ~nsu]i
St\p=ne al tuturor, Care ai binevoit a c=rmui
lemnele cele ne`nsufle]ite [i cu dreapta Ta cea tare
a m=ntui neamul omenesc, p\ze[te [i acum ma[ina
aceasta [i d\ ei `nger bun [i pa[nic. P\ze[te pe cei
care vor c\l\tori cu ea; d\-le lor s\ ajung\ s\n\to[i
acas\. Cu rug\ciunile Preacuratei st\p=nei noastre,
N\sc\toarei de Dumnezeu [i pururea Fecioarei
Maria; cu puterea cinstitei [i de via]\ f\c\toarei
Cruci; cu ajutorul cinstitelor, cere[tilor, `n]eleg\-
toarelor puteri cele f\r\ de trup; al sf=ntului, m\ritului
prooroc, ~naintemerg\torului [i Botez\torului Ioan;
al sfin]ilor, m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda]ilor apostoli;
al sfin]ilor, m\ri]ilor, bunilor biruitori mucenici, al
cuvio[ilor [i purt\torilor de Dumnezeu p\rin]ilor
no[tri; al sf=ntului (N), a c\rui pomenire o s\-
v=r[im, [i al tuturor sfin]ilor T\i. C\ Tu e[ti Cel care
oc=rmuie[ti [i sfin]e[ti toate. Dumnezeul nostru, [i
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}ie slav\ [i mul]umire [i `nchin\ciune `n\l]\m,
Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh, acum [i pururea
[i `n vecii vecilor. Amin.

{i lu=nd preotul ap\ sfin]it\, strope[te cu ea ma[ina cea nou\,
zic=nd:

Se binecuvinteaz\ ma[ina aceasta prin stropirea
cu aceast\ ap\ sfin]it\, `n numele Tat\lui [i al Fiului
[i al Sf=ntului Duh. Amin.

Rug\ciune pentru cei care c\l\toresc

Domnului s\ ne rug\m.

St\p=ne Doamne, Dumnezeul nostru, Care
e[ti calea cea adev\rat\; Cel care ai c\l\torit

`mpreun\ cu robul T\u Iosif, c\l\tore[te, St\p=ne,
[i cu robul T\u (N). Izb\ve[te-l pe d=nsul de t=lhari
[i de toat\ b=ntuiala vr\jma[ului uciga[ de oameni;
p\ze[te-i via]a nev\t\mat\ [i fere[te sufletul lui
curat de toat\ `ntin\ciunea; f\ cu spor c\l\toria lui
[i umbletele lui le `ndrepteaz\ [i arat\-l s\n\tos [i
vesel `n cele ce dore[te. A[a ne rug\m }ie, ~mp\rate
atotputernice, Care nu ]ii minte r\ul, auzi-m\ pe
mine smeritul pentru bun\tatea Ta [i treci cu
vederea toate gre[ealele robului T\u (N); cu harul
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T\u `mbog\]e[te-l, [i-l arat\ pe d=nsul plin de
bun\t\]ile Tale cele cere[ti [i p\m=nte[ti. C\ a Ta
este `mp\r\]ia [i puterea [i slava, a Tat\lui [i a
Fiului [i a Sf=ntului Duh, acum [i pururea [i `n
vecii vecilor. Amin.

{i `ndat\ stihira, glasul al 4-lea: Caut\ spre rug\ciunile robilor
T\i... Iar preotul face obi[nuitul apolis al zilei sau al s\rb\torii.
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ADUNARE DE CERERI
la felurite trebuin]e din via]a omului

Aceste cereri se fac dup\ r=nduiala [i la vremea ar\tat\ mai jos:

MUL}UMIRE
pentru c=[tigarea cererii [i pentru

toat\ facerea de bine a lui Dumnezeu

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, lu=nd preotul de asemenea o
p\rticic\, o pune pe Sf=ntul Disc [i zice:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te jertfa aceasta, pe care cu mul]u-

mire pentru facerile Tale de bine o aducem }ie
`ntru miros de bun\ mireasm\ duhovniceas\, `ntru
Jertfelnicul T\u cel mai presus de ceruri, [i cu mi-
lostivire p\ze[te de tot r\ul [i de toat\ str=mtorarea
v\zu]ilor [i nev\zu]ilor vr\jma[i pe robii T\i, pe
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care ai binevoit a-i auzi [i milui, [i totdeauna le
ajut\ spre `mplinirea dragostei celei c\tre Tine [i
c\tre aproapele [i spre toate facerile de bine [i `i
`nvrednice[te [i cere[tilor Tale bun\t\]i.

La `nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, dup\ ce preotul zice:
Binecuv=ntat\ este `mp\r\]ia..., continu\ cu ectenia:

Cu pace Domnului s\ ne rug\m.

Pentru pacea de sus [i pentru m=ntuirea sufletelor...

Pentru pacea a toat\ lumea...

Pentru sf=nt\ biserica aceasta...

Pentru Prea Fericitul P\rintele nostru (N),
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne [pentru
(~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i Mitro-
politul) nostru (N)], pentru cinstita preo]ime [i
`ntru Hristos diaconime [i pentru tot clerul [i po-
porul, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru binecredinciosul popor rom=n de pretu-
tindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii noastre, pentru
mai-marii ora[elor [i ai satelor [i pentru iubitoarea
de Hristos o[tire, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru sf=nt loca[ul acesta...

Pentru buna `ntocmire a v\zduhului...

Pentru cei care c\l\toresc pe ape, pe uscat...
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Aceste ectenii se zic neschimbate p=n\ aici la toate cererile;
iar la vreme de nevoie se adaug\ `n acest loc cele de trebuin]\,
precum urmeaz\ aici:

Pentru ca s\ primeasc\ cu milostivire, `n sf=ntul
cel mai presus de ceruri [i duhovnicescul S\u Jert-
felnic, mul]umirea [i rug\ciunea noastr\ de acum,
a nevrednicilor robilor S\i [i cu `ndurare s\ ne mi-
luiasc\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ nu se `ntoarc\ de la mul]umirea
noastr\, a nevrednicilor robilor S\i, pe care o adu-
cem cu inim\ smerit\ pentru facerile de bine ce 
le-am primit de la D=nsul, ci ca o t\m=ie cu bun
miros [i ca o ardere de tot bine-primit\ s\-I fie Lui,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ aud\ [i acum glasul rug\ciunii
noastre, a nevrednicilor robilor S\i, [i buna cerere
[i dorire a credincio[ilor S\i, totdeauna spre bine s\
o plineasc\ [i ca un Milostiv [i totdeauna s\ ne dea
faceri de bine, nou\ [i Sfintei Sale Biserici [i la tot
credinciosul S\u popor, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ izb\veasc\ Sf=nta Sa Biseric\, pe
robii S\i (N), [i pe noi pe to]i, de tot necazul, m=nia,
nevoia [i de to]i vr\jma[ii v\zu]i [i nev\zu]i [i cu
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s\n\tate `ntru lungime de zile, `n pace [i cu ocro-
tirea `ngerilor S\i, totdeauna s\-i `ngr\deasc\ pe
credincio[ii S\i robi, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul...

Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te...

Pe Preasf=nta, curata... [i celelalte.

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni...

Dup\ Vohod, troparul, glasul al 4-lea:

Mul]umitori fiind noi nevrednicii robii T\i,
Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari ce le-ai
f\cut asupra noatr\, l\ud=nd Te binecuv=nt\m,
mul]umim, c=nt\m [i sl\vim marea Ta milostivire
[i, cu dragoste, ca ni[te robi, strig\m }ie: F\c\to-
rule de bine, M=ntuitorul nostru, slav\ }ie.

Condacul, glasul al 3-lea:

De binefacerile [i darurile Tale, ca ni[te robi
netrebnici `nvrednicindu-ne `n dar, St\p=ne, cu ne-
voin]\ alerg\m la Tine [i, sl\vindu-Te ca pe un d\-
t\tor de bine [i a-toate-f\c\tor, strig\m: Slav\ }ie,
Dumnezeule, `ntru-tot-~ndurate.

483
C M

Y K

C M

Y K

LITURGHIERUL PASTORAL

K

K



Prochimen, glasul al 4-lea:

C=nta-voi Domnului, binef\c\torului meu, [i voi c=nta
numele Domnului celui Prea`nalt.

Stih: Bucura-se-va inima mea de m=ntuirea Ta.

Apostolul:

Din Epistola c\tre Efeseni a Sf=ntului Apostol Pavel, citire:

Fra]ilor, ca fiii luminii s\ umbla]i... (V, 8-19).
(Caut\ Apostolul, luni `n s\pt\m=na `nt=ia dup\ Rusalii). Aliluia
al glasului.

Stih: L\uda-voi numele Dumnezeului meu cu c=ntare, [i-L
voi preasl\vi pe El `n laud\.

Stih: C\ a auzit Domnul pe cei s\raci, [i pe ai S\i cei fereca]i
nu i-a urgisit.

Evanghelia

Din Sf=nta Evanghelie de la Luca, citire:

~n vremea aceea, intr=nd Iisus `ntr-un sat, L-au
`nt=mpinat pe El zece lepro[i... (XVII, 12-19). (Caut\

Evanghelia din duminica a dou\zeci [i noua dup\ Rusalii).

Dup\ Evanghelie, ectenia: S\ zicem to]i din tot sufletul... [i
celelalte, precum se arat\ `n r=nduiala de la «Mul]umire [i toat\
facerea de bine a lui Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:
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Ca ni[te robi nevrednici, cu fric\ [i cu cutremur
mul]umind milostivirii Tale, M=ntuitorule [i St\-
p=nul nostru Doamne, pentru binefacerile Tale, pe
care cu `mbel[ugare le-ai v\rsat asupra robilor T\i,
c\dem `naintea Ta, [i ca unui Dumnezeu ~]i aducem
Doxologie, [i cu umilin]\ strig\m: Izb\ve[te din
toate nevoile pe robii T\i [i, ca un Milostiv, totdea-
una `mpline[te dorin]ele noastre ale tuturor. Cu
dinadinsul ne rug\m }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Precum ai ascultat cu milostivire rug\ciunile
robilor T\i, Doamne, [i le-ai ar\tat lor marea Ta
iubire de oameni, a[a [i de acum `nainte, netrec=n-
du-i cu vederea, `mpline[te, spre slava Ta, toate bu-
nele dorin]e ale credincio[ilor robilor T\i [i arat\
spre noi, spre to]i, mila Ta cea bogat\, trec=nd cu
vederea gre[elile noastre. Rug\mu-ne }ie, auzi-ne
[i ne miluie[te.

Ca ni[te t\m=ie cu bun miros [i ca o ardere de tot,
bineprimit\ s\ fie, `ntrutot bunule St\p=ne, aceast\
mul]umire a noastr\ `naintea slavei Tale, [i trimite
totdeauna, ca un ~ndurat, robilor T\i, mila Ta cea
bogat\ [i `ndur\rile Tale [i izb\ve[te de toate me[te-
[ugirile v\zu]ilor [i nev\zu]ilor vr\jma[i, pe ei,
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Biserica Ta cea sf=nt\, ora[ul (ori: satul) acesta [i pe
tot poporul T\u, d\ruind tuturor s\n\tate, lungime
de zile [i sporire `ntru toate faptele cele bune. ~ntru
tot ̀ ndurate ~mp\rate, auzi-ne [i degrab ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri...

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu...

Chinonicul:

Binecuv=ntat este Dumnezeu, Care n-a dep\rtat rug\ciunea
mea [i mila Sa de la mine. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Rug\ciune de mul]umire

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Dumnezeul `ndur\rilor [i a toat\ milos-

tivirea, a C\rui mil\ este nem\surat\ [i iubire de
oameni ad=nc neajuns\, la a Ta slav\ c\z=nd, cu
fric\ [i cu cutremur, ca ni[te robi netrebnici, cu
umilin]\ aducem acum mul]umire bun\t\]ii Tale,
pentru binefacerile ce au fost asupra robilor T\i
(sau: robului) (N); [i ca pe Domnul, St\p=nul [i
Binef\c\torul Te sl\vim, ~]i c=nt\m [i Te l\ud\m. {i
iar\[i c\z=nd `naintea Ta, mul]umim, rug=nd cu
umilin]\ nem\surata [i nespusa Ta milostivire, ca
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precum ai binevoit a primi acum rug\ciunile robi-
lor T\i [i cu milostivire i-ai `nvrednicit a li se
`mplini cererile, a[a [i de acum `nainte `nvrednice[te-i
a spori `n dreapta credin]\, `n dragostea cea c\tre Tine
[i cea c\tre aproapele [i `n toate faptele cele bune [i a
dob=ndi ale Tale binefaceri, `mpreun\ cu to]i
credincio[ii T\i. M=ntuie[te-i de toat\ reaua `nt=m-
plare, d\ruindu-le pace [i lini[te. {i ne `nvrednice[te pe
to]i, totdeauna, mul]umire a aduce, cele preabune a
zice [i a c=nta }ie [i Celui f\r\ de ̀ nceput al T\u P\rinte
[i Preasf=ntului [i bunului [i de via]\ f\c\torului Duh,
Dumnezeului Celui sl\vit [i `ntru o fiin]\. ({i `ndat\ cu
glas mai `nalt): Slav\ }ie, Dumnezeului nostru, D\t\-
torului nostru de bine, `n vecii vecilor.

PENTRU ~NMUL}IREA DRAGOSTEI  
{I DEZR|D|CINAREA URII {I A TOAT| R|UTATEA

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, lu=nd preotul de asemenea o
p\rticic\, o pune pe Sf=ntul Disc [i zice:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te jertfa aceasta pentru iertarea p\ca-

telor robilor T\i (N), pe care binevoie[te a-i milui [i
a-i auzi [i cu milostivire p\ze[te-i de tot r\ul [i de
asuprirea vr\jma[ilor v\zu]i [i nev\zu]i [i totdeauna
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le ajut\ s\ Te iubeasc\ pe Tine, pe aproapele, unul pe
altul [i `ntre d=n[ii, [i s\ fac\ tot binele, spre a se
`nvrednici de bun\]\tile Tale cele cere[ti.

La ectenia `nt=ia:

Pentru ca s\ cur\]easc\ pe robii S\i (N) de toate
p\catele [i f\r\delegile, care stric\ dragostea [i uni-
rea `ntre d=n[ii, [i cu puterea, lucrarea [i harul
Preasf=ntului S\u Duh s\ `ntemeieze `n inimile lor
pacea, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ dezr\d\cineze dintre robii S\i (N)
ura, cearta, neunirea [i celelalte patimi, care stric\
iubirea de fra]i, [i dragoste nef\]arnic\ `ntre d=n[ii
s\ aduc\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ dezr\d\cineze dintre robii S\i (N)
patima iubirii de sine [i s\ `ntemeieze `ntre d=n[ii
iubirea de fra]i, dragostea des\v=r[it\ [i toat\ fapta
bun\, cu puterea Preasf=ntului S\u Duh, Domnu-
lui s\ ne rug\m.

La ectenia a doua:

Doamne Dumnezeul nostru, caut\ din `n\l]ime,
ca un bun, asupra inimilor robilor T\i (N), care
sunt lipsite de dragoste [i de unire [i `mpresurate

488

C M

Y K

C M

Y K

ADUNARE DE CERERI

K

K



de spinii urii [i ai altor p\cate. O pic\tur\ din harul
Preasf=ntului T\u Duh cobor=nd peste d=nsele, s\
le roureze `n chip bogat, ca s\ aduc\ roade bune, [i
din dragostea cea c\tre Tine s\ sporeasc\ `n fapte
bune, [i s\ petreac\ `n dragoste [i unire. Cu s=rgu-
in]\ Te rug\m, ca pe un D\t\tor de bine [i Dum-
nezeu al nostru, degrab ne auzi [i cu iubire de oa-
meni `i miluie[te.

Ca des\v=r[i]i `n dragostea Ta, Doamne Dumnezeul
nostru, s\ fie robii T\i (N), [i s\ aib\ dragoste nef\]arnic\
fa]\ de aproapele, `mbl=nze[te-i cu harul Preasf=ntului
T\u Duh, St\p=ne. Pentru aceasta, Milostive, cu
dragostea Ta [i a unuia c\tre altul `nv\p\iaz\ sufletele [i
inimile lor. Rug\mu-ne, ca unui Milostiv, degrab ne auzi
[i ca un ~ndurat, miluie[te-i pe d=n[ii.

PENTRU CEREREA {I C+{TIGAREA
CELOR DE TREBUIN}| {I DE FOLOS

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, preotul lu=nd de asemenea o
p\rticic\, o pune pe Sf=ntul Disc zic=nd:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te jertfa aceasta spre iertarea p\catelor

robului T\u (N), [i r=nduie[te-i cele ce sunt de folos
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pentru d=nsul; c\ m\car de a [i gre[it ca un om, spre
Tine cu credin]\ alerg=nd, prin noi nevrednicii n\d\j-
duie[te a dob=ndi `mplinirea smeritei lui cereri, care
s\ fie dup\ voia Ta cea sf=nt\.

La ectenia `nt=ia:

Pentru ca s\ aud\ [i acum glasul rug\ciunii noas-
tre, a nevrednicilor robilor S\i [i buna cerere [i do-
rire a credinciosului robului S\u (N) totdeauna spre
bine s\ o plineasc\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca spre bun\ cererea [i rug\ciunea robu-
lui S\u (N) s\ binevoiasc\ [i bun\-sporire `n toate
s\-i d\ruiasc\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca dorirea [i cererea robului S\u (N),
dup\ voia cea sf=nt\ a Sa, s\ o fac\ [i degrab, f\r\
nici o `mpiedicare, spre slava numelui S\u s\ o s\-
v=r[easc\, Domnului s\ ne rug\m.

La ectenia a doua:

Ca ni[te robi netrebnici c\dem c\tre Tine, M=ntui-
torule, [i cu umilin]\ strig\m: Iart\ [i miluie[te pe
robul T\u (N), [i toat\ dorin]a [i cererea lui f\-o s\ fie
dup\ voia Ta; c\ numai Tu singur, Bunule [i {tiutorule
al inimilor, [tii toate cele ce sunt spre folosul robului
T\u. Rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i-l miluie[te pe d=nsul.
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Caut\ din `n\l]imea sf=ntului T\u loca[, Doamne,
Dumnezeul nostru [i, ca un bun [i de oameni iubitor,
d\ruie[te robului T\u (N) totdeauna a cugeta [i a
face toate cele ce sunt spre pl\cerea Ta; c\ Tu singur
e[ti Cel ce toate le r=nduie[ti spre folosul nostru.
Auzi-ne [i-l miluie[te pe d=nsul.

PENTRU CEI BOLNAVI

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, lu=nd preotul de asemenea o
p\rticic\, o pune pe sf=ntul disc [i zice:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te jertfa aceasta spre iertarea p\cate-

lor robului T\u (N), [i ca un ~ndurat, cu dreapta Ta
cea `ntru tot puternic\, stinge-i focul ce l-a cuprins,
opre[te-i boala [i cu milostivire `l ridic\ din patul
durerii, `ntru slava numelui T\u.

La `nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, se zice ectenia: Cu
pace, Domnului s\ ne rug\m..., [i celelalte la r=nd, precum se
arat\ `n r=nduiala de la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine a lui
Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:

Pentru ca s\ se ierte toat\ gre[eala cea de voie [i
cea f\r\ de voie a robului S\u (N), [i milostiv s\-i
fie, Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru ca s\ se sting\ focul [i s\ `nceteze boala [i
cu milostivire s\ vindece neputin]ele lui, Domnului
s\ ne rug\m.

Pentru ca `n grab\ ca pe fiul suta[ului, ca pe
fiica cananeiencei [i ca pe soacra lui Petru, cu
cuv=ntul puterii Sale, s\-l vindece [i cu mil\ din
patul durerii s\-l ridice, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru `ndurarea milei Sale, p\catele tinere]ilor
[i ale ne[tiin]ei lui [i ale p\rin]ilor lui s\ nu le pome-
neasc\, ci cu milostivire s\ i se d\ruiasc\ s\n\tate,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca precum oarec=nd pe sl\b\nogul, cu cu-
v=ntul harului S\u celui dumnezeiesc l-a ridicat,
degrab, [i pe neputinciosul S\u rob din patul durerii
s\-l ridice [i s\n\tos s\-l fac\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ nu treac\ cu vederea rug\ciunea
cea cu dinadinsul a robului S\u, care acum prin
noi se roag\, ci cu milostivire s\-l aud\ pe el, [i
bl=nd [i lesne-iert\tor s\-i fie Bunul [i Iubitorul de
oameni Dumnezeu, [i s\n\tate s\-i dea lui, Dom-
nului s\ ne rug\m.

Pentru slava numelui S\u,  s\-l cerceteze cu
cercetarea Sf=ntului S\u Duh [i s\ vindece toat\
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neputin]a [i toat\ boala ce l-a cuprins, Domnului s\
ne rug\m.

Pentru ca s\ asculte cu milostivire, ca pe cana-
neianca, glasul rug\ciunilor noastre, ale nevred-
nicilor robilor S\i, care strig\m c\tre D=nsul, [i ca
pe fiica ei s\ miluiasc\ [i s\ vindece pe robul S\u
(N) cel bolnav, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul...

Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te...

Pe Preasf=nta, curata... [i celelalte.

Dup\ Vohod, troparul, glasul al 4-lea:

Unule, Cel care e[ti grabnic spre ajutor,
Hristoase, arat\ de sus grabnic\ cercetare robului
T\u celui care p\time[te; izb\ve[te-l de bolile [i de
durerile cele amare [i `l ridic\ din patul suferin]ei,
ca s\-}i c=nte [i s\ Te sl\veasc\, pentru rug\ciunile
N\sc\toarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de
oameni.

Condacul, glasul al 2-lea:

Pe cel care zace `n patul durerilor [i cu rana
mor]ii este r\nit, precum oarec=nd ai ridicat pe
soacra lui Petru, M=ntuitorule, [i pe sl\b\nogul,
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a[a [i acum, pe cel care p\time[te, cerceteaz\-l cu
milostivire [i `l vindec\; c\ Tu singur e[ti Cel care
ai purtat neputin]a [i durerea neamului nostru [i
toate le por]i, ca un mult-Milostiv.

Prochimen, glasul al 6-lea:

Miluie[te-m\, Doamne, c\ neputincios sunt: vindec\-m\, Doamne,
c\ s-au tulburat oasele mele.

Stih: C\ nu este `ntre cei mor]i cel care Te pomene[te, Doamne.

Apostolul:

Din Epistola Sf=ntului Apostol Iacov, citire:

Fra]ilor, lua]i ca pild\ de suferin]\... (V, 10-20).
(Caut\ Apostolul de la 20 iulie). Aliluia, glasul al 8-lea.

Stih: Doamne, nu cu urgia Ta s\ m\ mustri.

Stih: M=ntuie[te-m\ pentru mila Ta.

Evanghelia:

Din Sf=nta Evanghelie de la Matei, citire:

~n vremea aceea, intr=nd Iisus `n Capernaum...
(VIII, 5-13). (Caut\ Evanghelia de duminic\ `n s\pt\m=na a
patra dup\ Pogor=rea Sf=ntului Duh).

Dup\ Evanghelie, ectenia: S\ zicem to]i din tot sufletul... [i
celelalte pe r=nd, precum se arat\ la r=nduiala de la «Mul]umire
[i toat\ facerea de bine a lui Dumnezeu» (caut\ la pagina 481).
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Apoi:

Doctorul sufletelor [i al trupurilor, cu umilin]\ [i
cu zdrobire de inim\ c\dem c\tre Tine [i suspi-
n=nd, strig\m }ie: vindec\ durerea, t\m\duie[te
patimile sufletului [i ale trupului robului T\u (N),
[i, ca un bun, iart\-i toat\ gre[eala cea de voie [i cea
f\r\ de voie [i degrab ridic\-l din patul durerii,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care nu voie[ti moartea p\c\tosului, ci s\ se
`ntoarc\ [i s\ fie viu, `ndur\-Te [i miluie[te pe robul
T\u (N), Milostive; contene[te-i boala, u[ureaz\-i toat\
patima [i toat\ neputin]a, `nceteaz\-i r\ceala, poto-
le[te-i fierbin]eala, tinde m=na Ta cea tare [i-l ridic\
din patul durerii, precum oarec=nd pe fiica lui Iair, [i
s\n\tos ̀ l arat\, rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care cu atingerea Ta ai vindecat pe soacra
lui Petru, fiind aprins\ de friguri [i acum pe robul
T\u, cel care p\time[te cumplit, vindec\-l degrab,
d=ndu-i s\n\tate, cu dinadinsul ne rug\m, Izvorule
al vindec\rilor, auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care ai primit lacrimile lui Iezechia [i ale lui
Manase [i poc\in]a ninivitenilor [i m\rturisirea lui
David, [i degrab i-ai miluit, [i a noastr\ rug\ciune,
ce se aduce }ie cu umilin]\, prime[te-o, `ntru tot
bunule ~mp\rate, [i ca un ~ndurat, miluie[te pe
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robul T\u, cel care este bolnav cumplit, d\ruindu-i
s\n\tate. Cu lacrimi ne rug\m }ie, Izvorule al
vie]ii [i al nemuririi, auzi-ne [i degrab ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri...

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni...

Chinonicul:

Vindec\-m\, Doamne, c\ s-au r\scolit oasele mele [i sufletul
meu s-a tulburat foarte. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

PENTRU CEI CARE C|L|TORESC

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, lu=nd preotul de asemenea o
p\rticic\, o pune pe Sf=ntul Disc [i zice:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te jertfa aceasta spre iertarea p\catelor

robului T\u (N); binecuvinteaz\ c\l\toria lui [i-i tri-
mite, precum oarec=nd robului T\u Tobie, `nger
pa[nic, `mpreun\-c\l\tor, pov\]uitor, p\zitor [i spri-
jinitor, [i-l p\ze[te nev\t\mat de toat\ `nt=mplarea
cea rea, ca `n pace, s\n\tos [i cu bun\sporire s\ se
`ntoarc\, [i prin aceasta s\ se preasl\veasc\ `n d=nsul
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numele T\u cel prea`ncuviin]at.

La `nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, se zice ectenia: Cu
pace Domnului s\ ne rug\m, [i celelalte la r=nd, precum se arat\
`n r=nduiala de la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine a lui
Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:

Pentru ca s\ miluiasc\ pe robul S\u (N), [i s\-i
ierte toat\ gre[eala de voie [i f\r\ de voie [i s\ bine-
cuvinteze c\l\toria lui, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\-i trimit\ `nger pa[nic, `mpreun\-
c\l\tor [i pov\]uitor, p\zitor, folositor, sprijinitor,
p\zindu-l nev\t\mat de toat\ `nt=mplarea cea rea,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\-l apere [i nev\t\mat s\-l p\zeasc\
de toat\ n\v\lirea vr\jma[ilor [i de toat\ str=m-
torarea, [i f\r\ de p\cate s\-i fie mergerea [i `ntoar-
cerea lui, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca f\r\ de primejdie [i `n pace s\-i fie
mergerea [i `ntoarcerea lui [i cu bun\-sporire [i
s\n\tate [i toat\ buna-primire [i cinstea s\ i se dea,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\-l p\zeasc\ nev\t\mat [i nebiruit de
v\zu]ii [i nev\zu]ii vr\jma[i [i de n\v\lirea oamenilor
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r\i [i vicleni, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ se binecuvinteze cu har buna lui
voire, [i cu bun\-sporire s\ se fac\ cele de folos
sufletului [i trupului, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul...

Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te...

Pe Preasf=nta, curata... [i celelalte.

Dup\ Vohod, troparul, glasul al 2-lea:

Calea [i adev\rul fiind, Hristoase, pe `ngerul
T\u `mpreun\-c\l\tor trimite-l acum spre paz\ ro-
bului T\u, precum oarec=nd lui Tobie, [i p\ze[te-l
cu bun\-sporire, nev\t\mat de tot r\ul, spre slava
Ta, `n toate, pentru rug\ciunile N\sc\toarei de
Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul, glasul al 2-lea:

Cel care ai c\l\torit `mpreun\ cu Luca [i cu
Cleopa la Emaus, M=ntuitorule, mergi [i acum cu
robul T\u ce vrea s\ c\l\toreasc\, ferindu-l de tot
r\ul [i str=mtorarea, c\ Tu toate c=te voie[ti le [i
po]i, ca un iubitor de oameni.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Arat\ mie, Doamne, calea `n care voi merge, c\ci c\tre Tine
am ridicat sufletul meu.
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Stih: Scoate-m\ de la vr\jma[ii mei, Doamne, c\ci la Tine
am sc\pat.

Apostolul:

Din Faptele Sfin]ilor Apostoli, citire:

~n zilele acelea `ngerul Domnului a zis c\tre
Filip... (VIII, 26-39). (Caut\ Apostolul de joi `n s\pt\m=na a
treia dup\ Pa[ti). Aliluia, glasul al 2-lea.

Stih: De la Domnul se `ndrepteaz\ pa[ii omului [i calea Lui
o va voi foarte.

Stih: Descoper\ c\tre Domnul calea ta [i n\d\jduie[te spre
D=nsul [i El va lucra.

Evanghelia:

Din Sf=nta Evanghelie de la Ioan, citire:

Zis-a Domnul ucenicilor S\i: S\ nu se tulbure `n
voi inima voastr\... (XIV, 1-11). (Caut\ Evanghelia de
vineri `n s\pt\m=na a [asea dup\ Pa[ti).

Dup\ Evanghelie, ectenia: S\ zicem to]i din tot sufletul... [i
celelalte, precum se arat\ la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine
a lui Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:

Doamne, Cel care `ndreptezi pa[ii omului, caut\
cu milostivire spre robul T\u (N) [i iart\-i  toat\
gre[eala cea de voie [i cea f\r\ de voie; binecuvin-
teaz\-i bun\voirea cererii lui; ie[irile [i intr\rile
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c\l\toriei lui le `ndrepteaz\; cu st\ruin]\ Te rug\m,
auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care ai slobozit cu pream\rire, Doamne, pe
Iosif de prigonirea fra]ilor s\i [i l-ai pov\]uit `n
Egipt [i cu binecuv=ntarea bun\t\]ii Tale l-ai f\cut
s\ sporeasc\ `n toate, [i pe robul T\u acesta, care
vrea s\ c\l\toreasc\, binecuvinteaz\-l [i f\ s\ fie
c\l\toria lui f\r\ de sminteal\ [i cu bun\-sporire.
Rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care ai trimis lui Isaac [i lui Tobie ̀ nger `mpre-
un\-c\l\tor [i c\l\toria [i `ntoarcerea acelora pa[nic\
ai f\cut-o, [i acum, Preabunule, trimite robului T\u
acestuia, care se roag\ }ie prin noi, `nger pa[nic ca
s\-l pov\]uiasc\ spre tot lucrul bun, s\-l izb\veasc\
de vr\jma[ii v\zu]i [i nev\zu]i [i de toat\ ̀ nt=mplarea
cea rea, ca s\n\tos, `n pace [i cu bun\-sporire
`ntorc=ndu-se, s\ Te laude. Din toat\ inima ne rug\m
}ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care cu Luca [i cu Cleopa `mpreun\ ai
c\l\torit la Emaus, [i prin minunata Ta cunoa[tere
veseli i-ai f\cut s\ se `ntoarc\ la Ierusalim, c\l\-
tore[te [i acum, cu Harul [i Dumnezeiasca Ta
binecuv=ntare, cu robul T\u acesta, care prin noi cu
st\ruin]\, se roag\ }ie, [i f\-l s\ sporeasc\ `n tot

500

C M

Y K

C M

Y K

ADUNARE DE CERERI

K

K



lucrul bun spre slava Preasf=ntului T\u nume, [i cu
bun\-sporire p\zindu-l s\n\tos [i `ntorc=ndu-l `n
pace la casa lui, ca Unui `ntru tot ~ndurat [i d\t\tor
de bine ne rug\m }ie, degrab ne auzi [i cu milostivire
ne miluie[te.

Chinonicul:

{tie Domnul calea celor f\r\ de prihan\ [i mo[tenirea lor `n
veci va fi. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

PENTRU VR|JMA{II CEI CARE  NE UR|SC 
{I NE ASUPRESC PE NOI

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, lu=nd preotul de asemenea o
p\rticic\, o pune pe Sf=ntul Disc [i zice:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te de la noi, nevrednicii robii T\i,

jertfa aceasta [i iert=ndu-ne toate gre[elile, adu-}i
aminte de to]i vr\jma[ii no[tri care ne ur\sc [i ne
asupresc, [i nu le r\spl\ti dup\ faptele lor, ci
`ntoarce-i dup\ mare mila Ta; pe necredincio[i,
c\tre dreapta credin]\, iar pe credincio[i, s\ se
abat\ de la r\u [i s\ fac\ binele, ca nici unul dintr-
`n[ii s\ nu piar\ din pricina noastr\. Iar pe noi [i
Sf=nta Ta Biseric\, cu t\ria Ta cea `ntru tot puter-
nic\, de tot r\ul [i str=mtorarea, cu milostivire ne
izb\ve[te.
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La `nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, se zice ectenia: Cu
pace Domnului s\ ne rug\m..., [i celelalte la r=nd, precum se
arat\ `n r=nduiala de la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine a lui
Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:

Pentru ca s\ ierte toate gre[elile noastre [i cu
milostivire s\ ne izb\veasc\ de toat\ str=mtorarea
vr\jma[ilor no[tri, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ nu r\spl\teasc\ vr\jma[ilor no[tri
dup\ faptele lor, nici dup\ vicle[ugul iscodirilor, ci
s\-i `ntoarc\ de la r\utatea lor cea silnic\ spre facere
de bine [i dragoste, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca necredincio[ii s\ se `ntoarc\ la
dreapta credin]\, iar credincio[ii s\ se `nt\reasc\ `n
dreapta credin]\, [i toat\ vrajba [i ura, `n iubire de
fra]i, `n pace [i dragostea des\v=r[it\ s\ se prefac\,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca nici unul dintre d=n[ii s\ nu piar\
pentru noi, ci cu harul S\u s\-i fac\ pe to]i ca s\ se a-
bat\ de la r\u [i s\ fac\ binele, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ se dezr\d\cineze dintre noi toat\
vr\jm\[ia, ura [i toat\ r\utatea, iar dragostea cea
nef\]arnic\ [i pa[nic\ [i via]a cea cu fapte bune
spre sporirea credin]ei s\ se `nr\d\cineze, Domnu-
lui s\ ne rug\m.
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Pentru ca s\ nu-i lase pe d=n[ii s\ piar\ din pri-
cina noastr\ pentru noi, nici pe noi s\ pierim din
pricina lor, ci pe to]i la cuno[tin]a adev\rului s\ ne
aduc\ [i cu harul S\u s\ ne m=ntuiasc\, Domnului
s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul...

Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te...

Pe Preasf=nta, curata... [i celelalte.

Dup\ Vohod, troparul, glasul al 4-lea:

Iubitorule de suflete, Doamne, Cel care Te-ai rugat
pentru cei care Te-au r\stignit [i ai poruncit robilor
T\i s\ se roage [i pentru vr\jma[i; pe cei care ne
ur\sc [i ne asupresc iart\-i [i pov\]uie[te-i s\ se aba-
t\ de la tot r\ul [i vicle[ugul, [i spre iubirea de fra]i [i
spre facerea de bine s\ vie]uiasc\. Cu smerenie adu-
cem aceast\ rug\ciune; ca `ntr-un glas [i `ntr-un cuget
s\ Te sl\vim, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul, glasul al 5-lea:

Precum `nt=iul T\u mucenic, {tefan, Te ruga,
Doamne, pentru cei care-l ucideau, [i noi c\z=nd Te
rug\m: Pe to]i cei care ne ur\sc [i ne asupresc,
iart\-i, ca nici unul dintr-`n[ii s\ nu piar\ din
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pricina noastr\, ci to]i cu harul T\u s\ se
m=ntuiasc\, Dumnezeule, `ntru tot ~ndurate.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Ca s\ se ̀ ntoarc\ ̀ napoi vr\jma[ii mei, ̀ n orice zi Te voi chema.

Stih: Spre Domnul am n\d\jduit; nu m\ voi teme de ce-mi va
face omul.

Apostolul:

Din Epistola c\tre Romani a Sf=ntului Apostol Pavel, citire:

Fra]ilor, datori suntem noi cei tari... (XV, 1-7).
(Caut\ Apostolul de Duminic\ `n s\pt\m=na a [aptea dup\
Rusalii). Aliluia, glasul al 6-lea.

Stih: Dumnezeu este sc\parea [i puterea noastr\.

Stih: Ajutor `n sup\r\rile cele ce ne-au aflat pe noi foarte.

Evanghelia:

Din Sf=nta Evanghelie de la Matei, citire:

Zis-a Domnul: Celui care cere de la tine, d\-i... 
(V, 42-48). (Caut\ Evanghelia de s=mb\t\ `n s\pt\m=na `nt=ia
dup\ Rusalii).

Dup\ Evanghelie, ectenia: S\ zicem to]i din tot sufletul... [i
celelalte, precum se arat\ `n r=nduiala de la «Mul]umire [i toat\
facerea de bine a lui Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:
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Porunca Ta, M=ntuitorule, ca s\ iubim pe vr\j-
ma[ii no[tri [i bine s\ facem celor care ne ur\sc,
dup\ putere s\ o plinim, cu dinadinsul, ne rug\m:
~ntoarce, ca un Milostiv, vicle[ugul tuturor vr\j-
ma[ilor no[tri `n dragoste [i `mp\care [i spre toat\
bun\tatea, iar g=ndul lor spre Biserica Ta, ca nu `n
r\ut\]ile lor s\ piar\; rug\mu-ne }ie, `ntru tot
Milostive Doamne, auzi-ne [i ne miluie[te.

St\p=ne, Iubitorule de oameni, Cel care Te-ai
rugat pentru cei care Te-au r\stignit, pe vr\jma[ii
care ne sup\r\, `ntoarce-i de la r\utatea lor c\tre
via]a cea cu fapte bune, ca s\ nu piar\ nici unul din
pricina noastr\, ci to]i `n poc\in]\ s\ ne m=ntuim;
rug\mu-ne }ie, Iubitorule de suflete, Doamne,
auzi-ne [i ne miluie[te.

Pe necredincio[ii vr\jma[ii no[tri, c\tre dreapta
credin]\ `i `ntoarce, iar pe credincio[i `i `nt\re[te `n
iubirea de fra]i, `ntru tot Milostive Doamne, ca `n
dragoste [i `n unire plinind poruncile Tale, pe Tine,
D\t\torule de bine al tuturor, s\ Te sl\vim; rug\-
mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

~mpreun\ cu {tefan strig\m }ie: Doamne, Dum-
nezeul izb\virilor, nu socoti p\catul vr\jma[ilor
celor care ne ur\sc [i ne asupresc, ci, dup\ mare
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mila Ta, spre poc\in]\ `i `ntoarce [i-i miluie[te, iar pe
noi, cu dreapta Ta cea atotputernic\, scoate-ne [i ne
izb\ve[te de toat\ prigonirea [i de sfatul lor cel vi-
clean, risipind me[te[ugurile lor, rug\mu-ne }ie,
`ntru tot puternice ~mp\rate, degrab ne auzi [i cu
milostivire ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri...

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni...

Chinonicul:

Scoate-m\ de la vr\jma[ii mei, Dumnezeule, [i de cei ce se
scoal\ asupra mea m\ izb\ve[te. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

PENTRU CEI CARE SUNT ASUPRI}I 
DE VR|JMA{I

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, preotul lu=nd de asemenea o
p\rticic\, o pune pe Sf=ntul Disc, zic=nd:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te jertfa aceasta spre iertarea p\ca-

telor robului T\u (N), pe care binevoie[te a-l milui
[i a-l auzi [i cu milostivire p\ze[te-l de tot r\ul [i
str=mtorarea vr\jma[ilor lui, [i totdeauna spre
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dragostea cea c\tre Tine [i `ntre d=n[ii unul spre
altul [i a celui de aproape [i spre toate facerile de bine
`i ajut\ [i cere[tilor Tale bun\t\]i `i `nvrednice[te.

La ectenia `nt=i, preotul adaug\ la locul cuvenit urm\toarele
cereri:

Pentru ca Domnul Dumnezeu s\ ierte gre[elile ro-
bului S\u (N) [i cu milostivire s\-l izb\veasc\ de toate
uneltirile vr\jma[ilor lui, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ nu r\spl\teasc\ vr\jma[ilor robului
S\u (N), dup\ faptele lor, nici dup\ vicle[ugul iz-
vodirilor lor, ci s\-i `ntoarc\ de la r\utatea lor cea
cu silnicie, spre a face bine [i spre dragoste, Dom-
nului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ se dezr\d\cineze dintre d=n[ii toat\
vrajba [i ura [i tot lucrul r\u [i s\ se `nr\d\cineze
`n d=n[ii dragostea cea nef\]arnic\ [i iubirea de
fra]i [i via]a cea cu fapte bune, `n sporirea credin-
]ei, Domnului s\ ne rug\m.

La ectenia a doua:

Caut\ din `n\l]imea sf=ntului T\u loca[, Doam-
ne Dumnezeul nostru, [i ca un bun [i iubitor de oa-
meni, vezi necazul, sup\rarea [i m=hnirea robului
T\u (N), [i ridic\ puterea Ta [i vino degrab [i-l
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m=ntuie[te, [i-l scoate din m=inile vr\jma[ilor [i ale
tuturor celor care `i fac str=mb\tate. Rug\mu-ne
}ie, auzi-ne [i-l miluie[te.

Iubitorule de suflete, Doamne, Cel care Te-ai rugat
pentru cei care Te-au r\stignit, milostive[te-Te
asupra robului T\u (N), [i pe vr\jma[ii [i potrivnicii
lui care-l ur\sc [i-l asupresc iart\-i, [i de la tot r\ul [i
vicle[ugul a se `ntoarce spre iubirea de fra]i [i spre
facerea de bine a vie]ui pov\]uie[te-i. Cu smerenie
Te rug\m, auzi-ne [i-l miluie[te.

S\ nu la[i, Doamne, pe robul T\u (N), `n ispite [i
`n necazuri peste puterea lui, ci degrab u[ureaz\
m=hnirea lui [i pe vr\jma[ii lui `n]elep]e[te-i [i de la
r\utatea lor `i `ntoarce. Rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i
ne miluie[te.

LA N|V|LIREA VR|JMA{ILOR (pentru pace)

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, lu=nd preotul de asemenea o
p\rticic\, o pune pe Sf=ntul Disc [i zice:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te jertfa aceasta `ntru iertarea p\ca-

telor a tot poporului T\u [i caut\ cu milostivire spre
ajutorul cre[tinilor; sf\r=m\ degrab sub picioarele
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lor, cu puterea Ta, toate neamurile cele f\r\ de
Dumnezeu, ce voiesc r\zboaie.

La `nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, se zice ectenia: Cu
pace Domnului s\ ne rug\m..., [i celelalte la r=nd, precum se
arat\ `n r=nduiala de la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine a lui
Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:

Pentru ca s\ ne ierte toate p\catele prin care am
`nt\r=tat urgia Lui asupra noastr\ [i am m=niat iu-
birea Lui de oameni, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fie robilor S\i milostiv, bun, `mp\-
ciuitor [i lesne-iert\tor, [i s\-[i ̀ ntoarc\ de la noi toat\
m=nia Sa, cea cu dreptate pornit\ asupra noastr\ [i
s\ ne miluiasc\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca `ndr\znirea vr\jma[ilor no[tri, de-
grab s\ se `nfr=ng\ [i `n fug\ s\ se prefac\, [i sub
c\lcarea picioarelor o[tilor noastre s\ se supun\,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca degrab s\ se sf\r=me puterea [i `ndr\z-
nirea vr\jma[ilor celor care se pornesc asupra noastr\,
[i frica, cutremurul, spaima [i [ov\irea, s\ cuprind\
inimile lor, iar o[tii noastre biruin]\ [i vitejie s\ dea
asupra lor, cu puterea Sa, Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru ca s\ caute spre pl=ngerea, suspinul [i
t=nguirea poporului S\u [i spre pustiirea mo[te-
nirii Sale, ce vine acum de la cei de alt neam, [i s\
sf\r=me [i s\ zdrobeasc\ puterea lor cea cu vr\jm\-
[ie [i s\ dea biruin]\ [i putere credincio[ilor S\i asu-
pra lor, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ dea putere, t\rie [i vitejie o[tii noas-
tre [i s\ `nt\reasc\ bra]ul [i asupra vr\jma[ilor ce
se lupt\ cu noi, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca precum se stinge fumul s\ se sting\
vr\jma[ii no[tri [i precum se spulber\ praful `n
fa]a v=ntului, a[a s\ piar\ taberele vr\jma[ilor din
fa]a o[tii noastre, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ trimit\ urgie, m=nie, sup\rare [i `n-
geri r\i asupra tuturor vr\jma[ilor ce se scoal\
asupra noastr\, ca s\-i piard\ pe d=n[ii [i s\ surpe
`mp\r\]ia [i st\p=nirea lor [i s\ cur\]easc\ p\-
m=ntul poporului S\u, pentru slava numelui S\u,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fie calea vr\jma[ilor, celor care vin
asupra noastr\, `ntuneric [i alunecare [i `ngerul
Domnului s\-i izgoneasc\ [i s\-i alunge pe d=n[ii [i 
s\-i dea `n m=inile iubitorilor de Hristos osta[i,
Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru ca s\ se p\zeasc\ nev\t\ma]i [i nebirui]i
de tot r\ul, str=mtorarea [i cruzimea vr\jma[ilor, [i
cu milostivire s\ dea credincio[ilor S\i puternic\
biruin]\ [i `ndr\znire `mpotriva tiraniei lor, Dom-
nului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i de tot necazul...
Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te...

Pe Preasf=nta, curata... [i celelalte.

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni...

Dup\ Vohod, troparul, glasul al 4-lea:

Degrab s\ ne `nt=mpine pe noi `ndur\rile Tale,
Doamne, c\ am s\r\cit foarte. Ajut\ nou\, Dumne-
zeule, M=ntuitorul nostru. Pentru slava numelui
T\u, Doamne, izb\ve[te-ne [i cur\]e[te p\catele
noastre, pentru numele T\u.

Condacul, glasul al 4-lea:

Cel care Te-ai `n\l]at pe cruce de bun\voie, po-
porului T\u, celui nou-numit cu numele T\u, `ndu-
r\rile Tale d\ruie[te-i, Hristoase Dumnezeule.
Vesele[te cu puterea Ta pe binecredinciosul popor,
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d\ruindu-i biruin]\ asupra potrivnicilor, av=nd
ajutorul T\u arm\ de pace, nebiruit\ biruin]\.

Prochimen, glasul al 4-lea:

S\ se scoale Dumnezeu [i s\ se risipeasc\ vr\jma[ii Lui.

Stih: Precum se stinge fumul, s\ se sting\...

Apostolul:

Din Epistola c\tre Efeseni a Sf=ntului Apostol Pavel, citire:

Fra]ilor, Dumnezeu bogat fiind `n mil\... (II, 

4-10). (Caut\ Apostolul din duminica a dou\zeci [i treia dup\

Rusalii). Aliluia, glasul al 6-lea.

Stih: Dumnezeule, venit-au neamurile...

Stih: Dat-au trupurile robilor T\i m=ncare p\s\rilor.

Evanghelia:

Din Sf=nta Evanghelie de la Marcu, citire:

Zis-a Domnul ucenicilor S\i: Ave]i credin]\ `n
Dumnezeu... (XI, 23-26). (Caut\ Evanghelia de miercuri `n
s\pt\m=na a [aptesprezecea dup\ Rusalii).

Dup\ Evanghelie, ectenia: S\ zicem to]i din tot sufletul... [i
celelalte, precum se arat\ la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine
a lui Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:
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Pl=ngere cu v\rsare de lacrimi, jale [i m=hnire
vrednic\ de t=nguire ne-a cuprins, Doamne.
Pentru aceea c\tre Tine, Unul Dumnezeul nostru,
cu umilin]\ [i cu inim\ `nfr=nt\ strig\m: Gr\be[te,
ca un Milostiv [i ne ajut\ p=n\ nu suntem robi]i.
Cu dinadinsul ne rug\m }ie, Ajutorul nostru, 
auzi-ne [i ne miluie[te.

Cu milostivire caut\, Doamne, cu ochiul cel a toate
v\z\tor [i vezi c\ au intrat vr\jma[ii `n mo[tenirea Ta
[i au p=ng\rit Biserica Ta cea sf=nt\. Pus-au trupurile
robilor T\i m=ncare p\s\rilor cerului; trupurile celor
cuvio[i ai T\i, fiarelor p\m=ntului. Se vars\ s=ngele
lor ca apa [i nu are cine s\-i `ngroape. Milostive[te-Te
[i pornirea lor o risipe[te [i sub picioarele iubitorilor
de Hristos osta[i ai no[tri degrab o supune. Rug\mu-
ne }ie, Celui tare `n r\zboaie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Gre[it-am [i f\r\delege cu to]ii am f\cut [i `ndu-
rarea milostivirii Tale, St\p=ne, prin nebunia noas-
tr\ `ntru m=nie am `ntors-o [i pentru aceasta prad\
vr\jma[ilor celor f\r\ de lege am fost da]i. Deci,
contene[te, ~ndelung-r\bd\torule, [i frica Ta ce ne-a
cuprins s\ ne fie spre poc\in]\ [i degrab izb\ve[te-ne
de str=mtorarea cumpli]ilor vr\jma[i. Rug\mu-ne
}ie, Celui grabnic spre ajutor [i tare `ntru sup\rare,
auzi-ne [i ne miluie[te.
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Cel care ai d\ruit biruin]\ puternic\ lui Moise
asupra lui Amalec, [i lui Samson asupra celui de alt
neam, [i lui David asupra lui Goliat, [i acum, ca un
puternic [i tare, sf\r=m\ puterea [i t\ria vr\jma[ilor
celor care se scoal\ asupra noastr\, [i pref\c=nd
pornirea cruzimii lor `n spaim\ [i `n fug\, zdrobe[te-
o [i sub picioarele iubitorilor de Hristos osta[i ai
no[tri o supune. Rug\mu-ne }ie, Celui ce sf\r=mi
r\zboaiele cu bra] `nalt, auzi-ne [i ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri...

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni...

Chinonicul:

Doamne, ridic\ puterea Ta [i vino ca s\ ne m=ntuie[ti pe noi.
Aliluia, Aliluia, Aliluia.

PENTRU CEI CARE SUNT ~N ~NCHISORI

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, lu=nd preotul de asemenea o
p\rticic\, o pune pe sf=ntul disc [i zice:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Cel care ai slobozit pe Sf=ntul T\u Apostol

Petru din leg\turi [i din temni]\ f\r\ nici o v\t\mare,
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cu umilin]\ ne rug\m }ie: Prime[te cu milostivire
jertfa aceasta spre iertarea p\catelor robului T\u
(N), care este `nchis `n temni]\ [i cu rug\ciunile
acelui sf=nt Apostol, ca un iubitor de oameni, cu
dreapta Ta cea `ntru tot puternic\, din tot r\ul [i
primejdia izb\ve[te-l [i sloboze[te-l.

La `nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, se zice ectenia: Cu
pace Domnului s\ ne rug\m..., [i celelalte la r=nd, precum se
arat\ la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine a lui Dumnezeu»
(caut\ la pagina 481). Apoi:

Pentru ca s\ ierte robului S\u (N) toate gre[elile [i
milostiv [i lesne-iert\tor s\ fie lui, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca degrab s\ aud\ glasul rug\ciunii noas-
tre [i din leg\turi [i din temni]\ s\-l scoat\, Dom-
nului s\ ne rug\m.

Pentru ca, precum oarec=nd rug\ciunea cea cu
os=rdie ce f\cea Biserica pentru Petru, [i rug\ciunea
noastr\, cu milostivire s\ o aud\ [i din `nchisoare s\
slobozeasc\ pe robul S\u, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca, dup\ mul]imea `ndur\rilor [i mila Sa,
s\ izb\veasc\ de toat\ primejdia pe robul S\u [i s\-l
slobozeasc\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fac\ mil\ cu robul S\u [i din toat\
nevoia, primejdia [i `nchisoarea, precum oarec=nd
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pe Iosif `n Egipt, cu puterea Sa s\-l slobozeasc\,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul...

Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te...

Pe Preasf=nta, curata... [i celelalte.

Dup\ Vohod, troparul, glasul al 2-lea:

Dumnezeule ̀ ntru tot ~ndurate, Cel care pe Manase
prin rug\ciune l-ai slobozit din leg\turi [i din amare
`nchisori, [i pe robul T\u (N), care prin noi acum se
roag\, sloboze[te-l din `nchisoare [i-l izb\ve[te din
tot r\ul [i primejdia, ca un Iubitor de oameni.

Condacul, glasul al 5-lea:

Ca izvor al `ndur\rii [i noian al bun\t\]ii, Hris-
toase Dumnezeule, nu trece cu vederea pe cei care
sunt `n sup\r\ri [i `n nevoi, [i care cu credin]\ Te
cheam\, ci ca un ~ndurat, miluie[te-i [i din `nchi-
soare degrab `i sloboze[te, ca s\ c=nte }ie. Aliluia.

Prochimen, glasul al 7-lea:

Scoate din temni]\ sufletul meu, ca s\ se m\rturiseasc\
numele T\u.

Stih: Ia aminte spre rug\ciunea mea, c\ m-am smerit foarte.

516

C M

Y K

C M

Y K

ADUNARE DE CERERI

K

K



Apostolul:

Din Fapte Sfin]ilor Apostoli, citire:

~n vremea aceea, regele Irod a pus m=na pe
c=]iva dintre frunta[ii Bisericii... (XII, 1-11). (Caut\
Apostolul de la 23 aprilie). Aliluia, glasul al 7-lea.

Stih: Din ad=ncuri am strigat c\tre Tine, Doamne, Doamne,
auzi glasul meu.

Stih: Fie urechile Tale, lu=nd aminte spre glasul rug\ciunii mele.

Evanghelia:

Din Sf=nta Evanghelie de la Ioan, citire:

Zis-a Domnul c\tre iudeii care crezuser\ `n El:
Dac\ ve]i r\m=ne `n cuv=ntul Meu... (VIII, 31-42).
(Caut\ Evanghelia de s=mb\t\ `n s\pt\m=na a patra dup\ Pa[ti).

Dup\ Evanghelie, ectenia: S\ zicem to]i din tot sufletul... [i
celelalte, precum se arat\ la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine
a lui Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:

Cel care ai scos pe Petru din leg\turi [i din
temni]\, [i nev\t\mat l-ai dat Bisericii Tale, Hris-
toase, miluie[te, ca un Milostiv, [i pe robul T\u (N),
care se roag\ }ie prin noi, [i din `nchisoare slobo-
ze[te-l. Rug\mu-ne }ie, `ntru tot milostive M=ntui-
torule, auzi-ne [i ne miluie[te.
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Cel care izb\ve[ti pe s\rac de cel puternic [i pe
s\rmanul f\r\ de ajutor, sloboze[te, ca un Milostiv,
[i pe robul T\u cel care este `n primejdie, `n
`nchisoare [i `n leg\turi. Cu dinadinsul ne rug\m,
degrab ne auzi, [i, ca un Milostiv, ne miluie[te.

Cel care minunat ai slobozit oarec=nd `n Egipt
pe Iosif din `nchisoare [i din amara primejduire,
sloboze[te [i acum pe acela care Te cheam\ prin
noi. Rug\mu-ne }ie, M=ntuitorule milostive, auzi-ne
[i degrab ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri...

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni...

Chinonicul:

Ca s\ intre `naintea Ta suspinul celor fereca]i, cu slava
bra]ului T\u p\ze[te pe fiii celor r\pu[i. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

LA BOLI MOLIPSITOARE PENTRU FERIREA DE
MOARTE N|PRASNIC| 

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, lu=nd preotul de asemenea o
p\rticic\, o pune pe Sf=ntul Disc [i zice:
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Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te jertfa aceasta spre iertarea p\ca-

telor noastre, ale nevrednicilor robilor T\i, care am
m=niat bun\tatea Ta cu f\r\delegile noastre [i am
`nt\r=tat buna Ta milostivire. S\ nu intri la judecat\
cu robii T\i, ci `ntoarce de la noi m=nia Ta cea
`nfrico[\toare, care cu dreptate este pornit\ asupra
noastr\. ~nceteaz\ `ngrozirea cea pierz\toare, opre[te
sabia Ta cea `nfrico[\toare care `n chip nev\zut,
`nainte de vreme, ne taie [i Te milostive[te spre s\racii
[i s\rmanii robii T\i, [i nu ne da mor]ii pe noi care `n
poc\in]\, cu inim\ `nfr=nt\ [i cu lacrimi, c\dem c\tre
Tine, Dumnezeul nostru, ~ndurate, Bunule,
~mp\ciuitorule [i Lesne-iert\torule.

La `nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, se zice ectenia: Cu
pace Domnului s\ ne rug\m... [i celelalte la r=nd, precum se
arat\ `n r=nduiala la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine a lui
Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:

Pentru ca s\ nu-[i aduc\ aminte de f\r\delegile
[i gre[elile noastre ale p\c\to[ilor [i nevrednicilor
robilor S\i, [i cu milostivire s\ ne cur\]easc\ p\ca-
tele [i s\-[i `ntoarc\ m=nia cea cu dreptate pornit\
asupra noastr\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca nu cu urgia Sa s\ ne mustre, nici cu
m=nia Sa s\ ne pedepseasc\, ci s\-[i aduc\ aminte
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c\ trup suntem, duh ce iese [i nu se mai `ntoarce, [i
cu milostivire s\ fereasc\ de moarte sufletele
noastre, [i `ntru m=nie s\-[i aduc\ aminte de mil\,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ nu intre la judecat\ cu robii S\i, ci
s\ caute spre f\r\delegile noastre [i s\ le [tearg\ [i
s\ fie Milostiv [i s\ ocroteasc\ pe oamenii cei f\r\
de n\dejde, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\-[i aduc\ aminte de `ndur\rile [i
milele Sale cele din veac, [i p\catele tinere]ii [i ale
ne[tiin]ei [i ale b\tr=ne]ii [i ale tic\lo[iei noastre s\
nu le pomeneasc\, ci s\ ne miluiasc\, Domnului s\
ne rug\m.

Pentru ca s\ aud\ din loca[ul S\u cel sf=nt glasul
nostru [i s\ t\m\duiasc\ durerile mor]ii, care ne-au
cuprins [i p=raiele f\r\delegii, ce ne tulbur\, s\ le
sece, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca degrab s\ ne scoat\ din lan]urile mor-
]ii, care ne-au prins [i din durerile iadului, care ne-
au cuprins s\ ne izb\veasc\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca prin milostivire, s\ prelungeasc\ ro-
bilor S\i vremea poc\in]ei [i s\ nu ne taie `nainte de
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vreme, ca pe un smochin neroditor, ci cu milostivire
s\ sape `mprejur [i s\ pun\ `n loc de `ngr\[\m=nt
mila Sa, a[tept=nd cu iubire de oameni rodul poc\-
in]ei [i al ̀ ntoarcerii noastre, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ ne ridice din por]ile mor]ii [i, p=n\ nu
pierim, cu milostivire s\ `ntoarc\ de la noi sabia cea
scoas\ [i arcul cel ̀ ntins, care cu dreptate sunt ̀ ndrep-
tate `mpotriva noastr\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ aud\ rug\ciunea [i cererea noastr\
s\ o ia `n seam\ [i lacrimile noastre s\ nu le treac\
cu vederea, ci s\ ne u[ureze spre a ne odihni mai
`nainte p=n\ a nu pieri; c\ dup\ aceea nu vom mai
fi, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul...

Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te...

Pe Preasf=nta, curata... [i celelalte.

Dup\ Vohod, troparul, glasul al 2-lea:

~n m=nia Ta, Dumnezeule, adu-}i aminte de `n-
dur\rile Tale, c\ praf [i ]\r=n\ suntem, duh ce iese
[i nu se mai `ntoarce, [i s\ nu ne pedepse[ti cu urgia
Ta, ca s\ nu pierim de tot, ci fere[te sufletele noastre,
ca un iubitor de oameni.
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Condacul, glasul al 6-lea:

Durerile iadului ne-au `mpresurat [i umbra
mor]ii ne-a acoperit, [i ca ceara de foc se topesc
zilele noastre de fa]a m=niei Tale, Doamne; ci, ca
un ~ndurat, `n m=nie, adu-}i aminte de mil\ [i
cru]\ pe poporul T\u, ca, fiind vii, cu poc\in]\ s\
Te l\ud\m, Iubitorule de oameni.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Doamne, nu cu urgia Ta s\ ne mustri, nici cu m=nia Ta s\ ne
cer]i.

Stih: C\ s\ge]ile Tale s-au `nfipt `n mine [i m=na Ta s-a `nt\rit
peste mine.

Apostolul:

Din Epistola c\tre Evrei a Sf=ntului Apostol Pavel, citire:

Fra]ilor, av=nd `mprejurul nostru at=ta nor de
m\rturii... (XII, 1-10). (Caut\ Apostolul de la 9 martie,
Sfin]ii 40 de Mucenici). Aliluia, glasul al 4-lea.

Stih: Cuprinsu-ne-au durerile mor]ii [i r=urile f\r\delegii 
ne-au tulburat foarte.

Stih: Durerile iadului m-au `mpresurat, `nt=mpinatu-m-au
lan]urile mor]ii.
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Evanghelia:

Din Sf=nta Evanghelie de la Luca, citire:

~n vremea aceea au venit unii la Iisus, spun=ndu-I
Lui despre galileienii... (XIII, 1-9). (Caut\ Evanghelia de joi
`n s\pt\m=na a dou\zeci [i cincea dup\ Rusalii).

Dup\ Evanghelie, ectenia: S\ zicem to]i din tot sufletul... [i
celelalte, precum se arat\ `n r=nduiala la «Mul]umire [i toat\
facerea de bine a lui Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:

Am gre[it [i f\r\delege am f\cut, [i pentru aceasta
m=nia Ta cea dreapt\ ne-a ajuns, Doamne, Dum-
nezeul nostru, [i umbra mor]ii ne-a `mpresurat  [i de
por]ile iadului ne-am apropiat. Deci, c\tre Tine,
Dumnezeul nostru, `n durerea noastr\, cu umilin]\
strig\m: Fie-}i mil\ de poporul T\u [i nu-l pierde de
tot. Cu umilin]\ ne rug\m }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Doamne, Cel care st\p=ne[ti moartea [i via]a, nu
da mor]ii sufletele robilor T\i, ci opre[te de la noi
m=nia [i urgia Ta, pentru c\ pier ca fumul zilele
noastre. R\ni]i suntem; ca iarba s-a uscat t\ria
noastr\ [i pierim de tot pentru p\catele noastre.
Fie-}i mil\ de robii T\i. ~ntru poc\in]\, cu lacrimi
ne rug\m }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Adu-}i aminte, Doamne, c\ trup suntem, duh ce
iese [i nu se mai `ntoarce, [i cu milostivire opre[te
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m=nia Ta cea cu dreptate pornit\ asupra noastr\,
cu care, ca [i cu o sabie, `nainte de vreme ne tai pe
noi. Sl\be[te boala [i `nceteaz\ rana care degrab ne
pierde: c\ nu mor]ii Te vor l\uda, nici to]i cei care
se pogoar\ `n iad, ci noi, cei vii, Te l\ud\m [i cu
durerea inimii suspin=nd ne rug\m }ie, auzi-ne [i
ne miluie[te.

Mai mult dec=t to]i }i-am gre[it [i f\r\delege am
f\cut, St\p=ne, [i de[i n-am agonisit `nc\ poc\in]\,
prime[te g=ndul nostru `n locul ei; [i `nduplec=n-
du-Te spre mil\, ca un Preaputernic, sloboze[te pe
robii T\i de boala cea de moarte [i de cumplitele
dureri. Cu lacrimi, suspin=nd, ne rug\m }ie, de-
grab, auzi-ne [i ne miluie[te.

S\ nu-}i aduci aminte de f\r\delegile [i nedrep-
t\]ile poporului T\u, [i s\ nu intri la judecat\ cu
robii T\i, nici s\ Te `ntorci de la ei cu m=nie; c\ de
vei c\uta la f\r\delegi, Doamne, cine va putea s\
stea `n fa]a Ta? C\ praf [i ]\r=n\ suntem [i starea
noastr\ aici ca o nimica `naintea Ta; ci, ca un ~ndu-
rat [i de oameni iubitor, milostive[te-Te [i nu ne
pierde `ntru m=nia Ta, pentru f\r\delegile noastre.
Rug\mu-ne }ie, Preabunule Dumnezeule, auzi-ne
[i ne miluie[te.
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Cel care nu voie[ti moartea p\c\to[ilor, ci s\ se
`ntoarc\ [i s\ fie vii, ca un Izvor al vie]ii f\-ne vii pe
noi cei vrednici de moarte, dup\ judecata Ta cea
dreapt\; c\ Tu e[ti Dumnezeu, Cel care st\p=ne[ti
viii [i mor]ii, [i nu ne pierde cu m=nia ̀ ngrozirii Tale.

Cu strigare tare, `ntru am\r\ciunea inimii [i cu
lacimi ne rug\m }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Cu milostivire caut\, Doamne, spre p\timirea
poporului T\u [i Te milostive[te [i porunce[te `nge-
rului celui ce [i-a `ntins m=na sa ca s\ ne piard\ pe
to]i, precum ai poruncit odinioar\, `n zilele lui
David, s\ `nceteze, s\-[i opreasc\ [i acum m=na sa,
ca s\ nu ne piard\ de tot; c\ [i noi, m\rturisindu-ne
`ntru poc\in]\ ca David, strig\m }ie: Am gre[it [i
f\r\delege am f\cut [i nu suntem vrednici nici de
milostivirea Ta. Dar Tu, ca un ~ndurat, fiind
`mbl=nzit de `ns\[i milostivirea Ta, arat\ milele
Tale cele de demult [i fere[te poporul [i oile turmei
Tale. Rug\mu-ne }ie degrab auzi-ne [i ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri...

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni...
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Chinonicul:

Cuprinsu-m-au durerile mor]ii, necaz [i durere m-au aflat,
dar numele Domnului am chemat. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Rug\ciunile pentru vreme de cium\, caut\-le `n Molitfelnic.

LA ~NCEPEREA ANULUI {COLAR

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, lu=nd preotul de asemenea o
p\rticic\, o pune pe Sf=ntul Disc [i zice:

Doamne, Dumnezeul nostru, Care cu chipul
T\u ne-ai cinstit pe noi oamenii [i ne-ai

`mbr\cat cu voie de sine st\p=nitoare; Cel care ai
intrat `n Biseric\ la `njum\t\]irea Praznicului [i ai
`nv\]at pe oameni, `nc=t se mirau popoarele [i
ziceau: De unde [tie Acesta Scriptura, nefiind
`nv\]at? {i David gr\ie[te: Veni]i, fiilor, asculta]i-m\
[i v\ voi `nv\]a pe voi frica Domnului. Cel care ai
`nv\]at pe Solomon `n]elepciunea, Dumnezeule al
tuturor, Cuv=ntule, ~mp\rate al tuturor, deschide
sufletul [i inima, gura [i mintea robilor T\i (N), ca s\
priceap\ [i s\ `nve]e [i s\ fac\ voia Ta; [i-i fere[te pe
d=n[ii de toat\ ispita diavoleasc\, p\zindu-i `n toate
zilele vie]ii lor, [i f\c=ndu-i s\ sporeasc\ totdeauna ̀ n
toate poruncile Tale, cu rug\ciunile preacuratei
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Maicii Tale [i ale tuturor sfin]ilor T\i. C\ Tu e[ti
cercet\torul sufletelor [i al trupurilor noastre, Hris-
toase Dumnezeul nostru, [i }ie slav\ `n\l]\m, `m-
preun\ [i Tat\lui [i Sf=ntului Duh, acum [i pururea
[i `n vecii vecilor. Amin.

La `nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, se zice ectenia: Cu
pace Domnului s\ ne rug\m..., [i celelalte la r=nd, precum se
arat\ `n r=nduiala la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine a lui
Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:

Pentru ca s\ trimit\ asupra [colarilor acestora duhul
`n]elepciunii [i al `n]elegerii [i s\ le deschid\ mintea [i
cugetul [i s\ le lumineze inima spre primirea `nv\]\-
turilor celor bune, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ s\deasc\ `n inimile lor `nceputul
`n]elepciunii, frica Sa cea dumnezeiasc\, [i prin ea s\
izgoneasc\ din inimile lor u[ur\t\]ile tinere]ii, [i s\
lumineze mintea lor ca s\ se abat\ de la r\u, [i s\
fac\ binele, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ deschid\ mintea lor spre a pricepe [i
a ]ine minte toate `nv\]\turile cele bune [i folosi-
toare, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ le dea lor `n]elepciunea care [ade la
tronul Lui, [i s\ o s\deasc\ `n inimile lor ca s\-i `nve]e
ce este binepl\cut ̀ naintea Lui, Domnului s\ ne rug\m.

527
C M

Y K

C M

Y K

LITURGHIERUL PASTORAL

K

K



Pentru ca s\ sporeasc\ ei cu ̀ n]elepciunea [i cu v=rsta
spre slava lui Dumnezeu, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca, prin ̀ n]elepciunea, via]\ bun\ [i dreapt\
credin]\, s\ fie bucurie [i m=ng=iere p\rin]ilor lor [i ̀ nt\-
rire Bisericii noastre Ortodoxe, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fie izb\vi]i ei [i noi de tot necazul… [i
celelalte. Iar preotul zice ecfonisul: C\ }ie se cuvine toat\ slava…

Dup\ Vohod, troparul glasul al 6-lea:

Precum `n mijlocul ucenicilor T\i ai venit, M=ntui-
torule, pace d=ndu-le lor, vino [i la noi [i ne m=ntuie[te.

Duhul T\u cel Sf=nt, Hristoase Dumnezeule, pe
ucenicii cei nec\rturari i-a ar\tat `nv\]\tori, [i prin
unirea limbilor celor cu multe graiuri a surpat
`n[el\ciunea ca un atotputernic.

Slav\…, glasul al 8-lea:

Bine e[ti cuv=ntat, Hristoase Dumnezeul nostru,
Cel ce prea`n]elep]i pe pescari i-ai ar\tat, tri-
mi]=ndu-le lor Duhul Sf=nt; [i printr-`n[ii lumea ai
v=nat, Iubitorule de oameni, slav\ }ie.

{i acum…, a N\sc\toarei:

Solitoarea cre[tinilor ne`nfruntat\, mijlocitoare
neschimbat\ c\tre F\c\torul, nu trece cu vederea
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glasurile cele de rug\ciune ale p\c\to[ilor, ci s=r-
guie[te ca o bun\ spre ajutorul nostru, care cu
credin]\ strig\m ]ie: gr\be[te spre rug\ciune [i te
nevoie[te spre `mbl=nzire, ap\r=nd pururea pe cei
care te cinstesc.

{i de va fi diacon, zice: S\ lu\m aminte. Preotul: Pace
tuturor. Cite]ul: {i duhului t\u.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Cum `[i va `ndrepta t=n\rul calea sa, c=nd va
p\zi cuvintele Tale?

Stih: Mai `nv\]at dec=t to]i cei ce m\ `nva]\ am ajuns,
pentru c\ `nv\]\turile Tale cugetarea mea sunt.

Apostolul

Diaconul: ~n]elepciune.

Din Epistola c\tre Galateni a Sf=ntului Apostol Pavel, citire:
(V, 22-26; VI, 1-2)

Fra]ilor, roada Duhului este dragostea, bucuria,
pacea, `ndelung\-r\bdarea, bun\tatea, facerea

de bine, credin]a, bl=nde]ea, `nfr=narea, cur\]ia;
`mpotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei
care sunt ai lui Hristos Iisus [i-au r\stignit trupul
`mpreun\ cu patimile [i cu poftele. Dac\ tr\im `n
Duhul, `n Duhul s\ [i umbl\m. S\ nu fim iubitori

529
C M

Y K

C M

Y K

LITURGHIERUL PASTORAL

K

K



de m\rire de[art\, sup\r=ndu-ne unii pe al]ii [i
pizmuindu-ne unii pe al]ii. Fra]ilor, chiar de va
c\dea un om `n vreo gre[eal\, voi cei duhovnice[ti
`ndrepta]i-l pe unul ca acesta cu duhul bl=nde]ii,
lu=nd seama la tine `nsu]i, ca s\ nu cazi [i tu `n
ispit\. Purta]i-v\ sarcinile unii altora [i a[a ve]i
`mplini legea lui Hristos.

Preotul: Pace ]ie. Cite]ul: {i duhului t\u. Aliluia, 
glasul al 6-lea:

Evanghelia

Diaconul: ~n]elepciune drep]i…

Din Sf=nta Evanghelie de la Matei, citire:

(XIII, 3-9)

Zis-a Domnul pilda aceasta: A ie[it sem\n\-
torul s\ semene. {i pe c=nd sem\na, unele

semin]e au c\zut l=ng\ drum [i au venit p\s\rile [i
le-au m=ncat. Altele au c\zut pe loc pietros, unde 
n-aveau p\m=nt mult [i `ndat\ au r\s\rit, c\ 
n-aveau p\m=nt ad=nc; iar c=nd s-a ivit soarele, 
s-au p\lit de ar[i]\ [i, neav=nd r\d\cin\, s-au uscat.
Altele au c\zut `ntre spini, dar spinii au crescut [i
le-au `n\bu[it. Altele au c\zut `ntre spini, dar spinii
au crescut [i le-au `n\bu[it. Altele au c\zut pe
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p\m=nt bun [i au dat rod: una o sut\, alta [aizeci,
alta treizeci. Cine are urechi de auzit, s\ aud\.

Dup\ Evanghelie, ectenia: S\ zicem to]i din tot sufletul... [i
celelalte, precum se arat\ la «Vreme de neplouare» (caut\ la
pag. 481). Apoi:

~nc\ ne rug\m Domnului Dumnezeului nostru,
ca s\ caute cu milostivire asupra [colarilor aces-
tora [i s\ le trimit\ `n inimi, `n minte [i `n grai,
duhul `n]elepciunii, al [tiin]ei, al evlaviei [i al fricii
Sale; s\-i lumineze cu lumina cuno[tin]ei Sale; [i s\
le dea putere [i t\rie pentru `n]elegerea legii Lui
celei dumnezeie[ti [i a toat\ `nv\]\tura cea bun\ [i
folositoare; Doamne, auzi-ne [i ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m ca Domnul Dumnezeu s\ insufle
acestor [colari duhul cel bun, care pov\]uie[te pe
calea cea dreapt\ [i aduce spor de `n]elepciune, de
[tiin]\ [i de toate faptele cele bune, spre slava
preasf=ntului S\u nume; s\ le d\ruiasc\ s\n\tate [i
zile `ndelungate spre `nt\rirea Bisericii Sale [i a ]\rii
lor. S\ zicem to]i Doamne, auzi-ne [i ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri...

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni...
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TE-DEUM LA ~NCEPUTUL ANULUI {COLAR

Dup\ ce se face cuvenita preg\tire, pe o mas\ se a[az\ Sf=nta
Evanghelie [i Sf=nta cruce. Diaconul zice: Binecuvinteaz\
p\rinte. Preotul, t\m=ind masa `n cruci[, zice:

Slav\ Sfintei [i Celei de o fiin]\ [i de via]\
f\c\toarei [i nedesp\r]itei Treimi, totdeauna, acum
[i pururea [i `n vecii vecilor.

Strana: Amin. Apoi se c=nt\: ~mp\rate ceresc..., dup\ care se
roste[te: Sfinte Dumnezeule..., Preasf=nt\ Treime..., Tat\l
nostru..., Doamne miluie[te (de 3 ori), Veni]i s\ ne `nchin\m...
Apoi Psalmul 33. 

Slav\... {i acum..., Aliluia (de trei ori). Slav\ }ie,
Dumnezeule...

Dup\ aceea diaconul zice ectenia mare, p=n\ la: Pentru cei
care c\l\toresc pe uscat, pe ape [i prin v\zduh... [i `ndat\ adaug\
aceste cereri ale Te-deumului...

Pentru ca s\ trimit\ asupra acestor tineri duhul
`n]elepciunii [i al `n]elegerii [i s\ le deschid\ mintea
[i cugetul [i s\ le lumineze spre primirea `nv\]\-
turilor celor bune, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ s\deasc\ `n inimile lor frica Sa cea
dumnezeiasc\, `nceputul `n]elepciunii, [i prin ea s\
izgoneasc\ din inimile lor u[ur\t\]ile tinere]ii, [i s\
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lumineze mintea lor ca s\ se abat\ de la r\u [i s\
fac\ binele, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ deschid\ mintea lor, spre a pricepe
[i a ]ine minte toate `nv\]\turile cele bune [i
folositoare, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ le dea `n]elepciunea care [ade la tronul
Lui, [i s\ o s\deasc\ `n inimile lor ca s\-i `nve]e ce este
bine-pl\cut `naintea Lui, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ sporeasc\ ei cu `n]elepciunea [i cu
v=rsta spre slava lui Dumnezeu, Domnului s\ ne
rug\m.

Pentru ca prin `n]elepciune, via]\ bun\ [i
dreapt\ credin]\, s\ fie ei bucurie [i m=ng=iere
p\rin]ilor lor [i `nt\rire Bisericii noastre Ortodoxe,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fie izb\vi]i ei [i noi de tot necazul...
[i celelalte. Ecfonisul. C\ }ie se cuvine toat\ slava...
Strana: Amin. Apoi: Dumnezeu este Domnul... [i
troparele acestea: 

Glasul al 6-lea:

Precum `n mijlocul ucenicilor T\i ai venit,
M=ntuitorule, pace d=ndu-le lor, vino [i la noi [i ne
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m=ntuie[te. Duhul T\u cel Sf=nt, Hristoase Dum-
nezeule, pe ucenicii cei nec\rturari i-a ar\tat
`nv\]\tori, [i prin unirea limbilor celor cu multe
graiuri a surpat `n[el\ciunea ca un atotputernic.

Slav\..., glasul al 8-lea:

Bine e[ti cuv=ntat, Hristoase Dumnezeul nostru,
Cel ce prea`n]elep]i pe pescari i-ai ar\tat, tri-
mi]=ndu-le Duhul Sf=nt; [i printr-`n[ii lumea ai
v=nat, Iubitorule de oameni, slav\ }ie.

{i acum...

Solitoarea cre[tinilor, ne`nfruntat\, mijlocitoare
neschimbat\ c\tre F\c\torul, nu trece cu vederea
glasurile cele de rug\ciune ale p\c\to[ilor, ci
s=rguie[te, ca o bun\, spre ajutorul nostru, care cu
credin]\ strig\m ]ie; Gr\be[te spre rug\ciune [i te
nevoie[te spre `mbl=nzire, ap\r=nd pururea pe cei
care te cinstesc, N\sc\toare de Dumnezeu.

Diaconul: S\ lu\m aminte. Preotul: Pace tuturor. Cititorul: {i
duhului t\u.

Prochimen, glasul al 4-lea:

C=nd `[i va `ndrepta t=n\rul calea sa? C=nd va
p\zi cuvintele Tale?
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Stih: Mai mult dec=t cei ce m\ `nva]\ am `n]eles, pentru c\
m\rturiile Tale cugetarea mea sunt.

Diaconul: ~n]elepciune.

APOSTOLUL
Din Epistola c\tre Timotei a Sf=ntului Apostol Pavel, citire:

(II Tim. 3, 16-17; 4, 2-5)

Fiule Timotei, toat\ Scriptura este insuflat\
de Dumnezeu [i de folos pentru a `nv\]a,

pentru a mustra, pentru a `ndrepta, pentru a
pov\]ui la dreptate, ca omul lui Dumnezeu s\ fie
des\v=r[it [i preg\tit pentru tot lucrul bun. Deci
propov\duie[te cuv=ntul, st\ruie[te asupra lui `n
toate `mprejur\rile prielnice [i neprielnice, mustr\,
ceart\, `ndeamn\ cu toat\ `ndelung\-r\bdarea [i
st\ruin]a. C\ci va fi o vreme, c=nd oamenii nu vor
primi `nv\]\tura cea s\b\toas\, ci-[i vor alege
`nv\]\tori dup\ poftele lor, care s\ le g=dile auzul,
[i-[i vor `ntoarce urechile de la adev\r [i se vor lua
dup\ basme. Tu `ns\ fii veghetor `n toate, sufer\
sup\r\rile, f\ lucrul evanghelistului, `ndepline[te-]i
bine slujba ta. 

Preotul: Pace ]ie. Cititorul: Aliluia. Diaconul: ~n]elepciune,
drep]i...
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EVANGHELIA
Din Sf=nta Evanghelie de la Luca, citire:

(8, 5-15)

Zis-a Domnul pilda aceasta: Ie[it-a sem\-
n\torul s\ semene s\m=n]a sa. {i c=nd

sem\na el, unele semin]e au c\zut l=ng\ drum [i au
fost c\lcate [i p\s\rile cerului le-au m=ncat. Altele
au c\zut pe piatr\ [i dup\ ce au r\s\rit, s-au uscat,
pentru c\ nu aveau umezeal\. Altele au c\zut `n
mijlocul spinilor [i cresc=nd spinii, le-au `n\bu[it.
Iar altele au c\zut pe p\m=nt bun [i r\s\rind, au
f\cut rod `nsutit. Acestea zic=nd, a strigat: Cel ce
are urechi de auzit, s\ aud\! {i L-au `ntrebat
ucenicii Lui, zic=nd: Ce `nsemneaz\ pilda aceasta?
Iar El a zis: Vou\ v\ este dat a [ti tainele ~mp\r\]iei
lui Dumnezeu, iar celorlal]i li se spune numai `n
pilde, pentru c\ ei privind, nu v\d [i auzind, nu
pricep. Iar pilda aceasta `nseamn\: S\m=n]a este
cuv=ntul lui Dumnezeu. Iar cele c\zute l=ng\
drum, sunt cei care ascult\, apoi vine diavolul [i ia
cuv=ntul din inima lor, ca nu cumva crez=nd, s\ se
m=ntuiasc\. Cele c\zute pe piatr\ sunt cei care
c=nd aud, primesc cu bucurie cuv=ntul; ace[tia `ns\
n-au r\d\cin\; ei p=n\ la o vreme cred, iar `n
vreme de ispit\ se leap\d\. Cele c\zute `n spini sunt
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cei care ascult\ cuv=ntul, dar lu=ndu-se cu grijile [i
bog\]iile [i pl\cerile vie]ii, se `neac\ [i nu aduc
road\. Iar cele c\zute pe p\m=nt bun, ace[tia sunt
cei care ascult=nd cuv=ntul, `l p\streaz\ `n inima
lor curat\ [i bun\, [i aduc road\ prin r\bdare.

~ndat\ dup\ Evanghelie, diaconul zice ectenia aceasta:

S\ zicem to]i din tot cugetul... [i celelalte p=n\ la:
Ca ni[te robi nevrednici... (vezi pag. 162). Apoi adaug\
aceste cereri ale Tedeumului:

~nc\ ne rug\m Domnului Dumnezeului nostru,
ca s\ caute cu milostivire asupra tinerilor acestora
[i s\ le trimit\ `n inimi, `n minte [i `n grai, duhul
`n]elepciunii, al [tiin]ei, al evlaviei [i al fricii Sale;
s\-i lumineze cu lumina cuno[tin]ei Sale; s\ le dea
putere [i t\rie pentru `n]elegerea legii Lui celei
dumnezeie[ti [i la toat\ `nv\]\tura cea bun\ [i
folositoare, Doamne, auzi-ne [i ne miluie[te.

Poporul: Doamne miluie[te (de 3 ori) dup\ fiecare ectenie.

~nc\ ne rug\m ca Domnul Dumnezeu s\ insufle
acestor tineri duhul cel bun, care pov\]uie[te pe
calea cea dreapt\ [i aduce spor de `n]elepciune, de
[tiin]\ [i de toate faptele cele bune, spre slava
preasf=ntului S\u nume; s\ le d\ruiasc\ s\n\tate [i
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zile `ndelungate spre sprijinirea Bisericii Sale [i a
]\rii lor. S\ zicem to]i: Doamne, auzi-ne [i ne
miluie[te.

Iar preotul zice ecfonisul: Auzi-ne, Dumnezeule,
M=ntuitorul nostru... (vezi pag. 57). Poporul: Amin. Diaconul:
Domnului s\ ne rug\m.

Apoi preotul cite[te aceast\

Rug\ciune

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care dintru
`nceputul zidirii Tale ai pus `ntr-`nsa `n]elep-

ciune, cump\n\ [i putere; Cel care pe omul creat de
Tine l-ai `nzestrat cu suflet viu, cu libertate [i
con[tiin]\ de sine, cu virtutea de a alege `ntre bine [i
r\u, cu puterea de a  Te cunoa[te prin descoperire,
dar [i prin f\ptura Ta cea v\zut\ [i nev\zut\; Cel
care ai s\dit `ntr-`nsul minte luminat\ [i judecat\
limpede; Cel care l-ai `narmat cu g=nd p\trunz\tor
[i dreapt\ socotin]\; Tu, Cel care l-ai `mpodobit pe
David cu darul cuv=ntului [i pe Solomon cu harul
`n]elepciunii; Tu, P\rintele Domnului nostru Iisus
Hristos, Care la v=rsta de numai doisprezece ani `i
uimea pe `nv\]a]ii din templu cu `nv\]\tura Sa cea
mai presus de cuprindere.
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Tu, Doamne, Cel care dintru `n\l]imea cerului
T\u duhovnicesc `i vezi acum pe tinerii ace[tia la
pragul c\r]ilor deschise [i `n a[teptarea dasc\lilor
lor, Tu ~nsu]i, Dumnezeule, binecuvinteaz\-le
`nceputul, `nt\re[te-le voin]a [i lumineaz\-le mintea
spre dob=ndirea cuno[tin]elor celor folositoare [i
spre descoperirea adev\rului T\u. P\ze[te-i de
cursele r\t\cirilor celor pierz\toare de suflet,
`nal]\-i deasupra grijilor m\runte, d\ruie[te-le
r\vna `nv\]\turii [i cuprinderea cunoa[terii,
`nzestreaz\-i cu voin]a de a-[i servi Biserica, Patria
[i Neamul prin comoara sufletului lor, deprinde-i
cu bucuria de a-}i rosti numele [i de a-[i pune
n\dejdea `n ajutorul [i binecuv=ntarea Ta.

C\ Tu e[ti Dumnezeul nostru [i }ie m\rire-}i
`n\l]\m: Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. Apoi se c=nt\ Doxologia mare: Slav\ `ntru
cei de sus lui Dumnezeu..., sau `n locul ei Imnul Sf=ntului
Nichita, episcopul Remesienei: Pe Tine, Dumnezeule, Te
l\ud\m.... Diaconul: ~n]elepciune. Preotul: Preasf=nt\
N\sc\toare de Dumnezeu... Poporul: Ceea ce e[ti mai cinstit\...
Preotul: Slav\ }ie, Hristoase, Dumnezeule, n\dejdea noastr\,
slav\ }ie. Poporul: Slav\... {i acum..., Doamne miluie[te (de trei
ori), Binecuvinteaz\. Preotul zice apolisul zilei.
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Dup\ apolis, diaconii st=nd `n mijlocul bisericii, cu fa]a spre
altar, rostesc Polihroniul urm\tor:

Prea Fericitului P\rintelui nostru (N) Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Rom=ne [(~nalt) Prea Sfin]itului
(Arhi-)Episcopul [i (Mitropolitul) nostru (N)], d\-i
Doamne, zile `ndelungate [i bun\ sporire `n
dreapta propov\duire a cuv=ntului adev\rului T\u
[i `n pov\]uirea dreptcredincio[ilor cre[tini pe calea
m=ntuirii, [i-l p\ze[te `ntru mul]i ani.

Poporul c=nt\: Mul]i ani tr\iasc\ (de 3 ori).

Binecredinciosului popor rom=n de pretutin-
deni, c=rmuitorilor ]\rii noastre, mai marilor
ora[elor [i satelor [i iubitoarei de Hristos o[tire, d\-
le, Doamne, zile bune [i `ndelungate, cu via]\
pa[nic\, s\n\tate, m=ntuire [i `ntru toate bun\
sporire, iar asupra vr\jma[ilor biruin]\, [i `i
p\ze[te pe d=n[ii `ntru mul]i ani.

Poporul c=nt\: Mul]i ani tr\iasc\ (de 3 ori).

Binecredincio[ilor cre[tini care sunt de fa]\ la
aceast\ sf=nt\ pr\znuire, d\-le, Doamne, zile `nde-
lungate, pace [i s\n\tate [i `ntru toate bun\ sporire,
[i-i p\ze[te `ntru mul]i ani.
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Poporul c=nt\: Mul]i ani tr\iasc\ (de 3 ori).

Membrilor corpului didactic [i elevilor (sau:
studen]ilor) d\-le, Doamne, zile `ndelungate, pace,
s\n\tate [i prop\[ire `n r\sp=ndirea luminii
[tiin]elor [i a virtu]ilor cre[tine[ti, [i-i p\ze[te `ntru
mul]i ani.

Poporul c=nt\: Mul]i ani tr\iasc\ (de 3 ori).

LA ~NCEPUTUL ANULUI CIVIL (TE-DEUM)

Dup\ sf=r[itul Dumnezeie[tii Liturghii, fiind preg\tit\ o mas\,
dup\ cuviin]\, `n mijlocul bisericii, `ndat\ dup\ otpust, sfin]i]ii
slujitori ies din altar, aduc=nd Sf=nta Evanghelie [i Sf=nta cruce,
pe care le pun pe masa preg\tit\ [i le a[az\ dup\ r=nduial\.

Diaconul zice: Binecuvinteaz\, p\rinte. Preotul, t\m=ind
masa cruci[, `ncepe:

Slav\ Sfintei [i Celei de o fiin]\ [i de via]\ f\c\-
toarei [i nedesp\r]itei Treimi, totdeauna, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. {i se c=nt\: ~mp\rate ceresc..., dup\ care se
roste[te: Sf. Dumnezeule..., Preasf=nt\ Treime..., Tat\l nostru...,
Doamne miluie[te (de 3 ori), Veni]i s\ ne `nchin\m..., Apoi
Psalmul 64.
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Slav\... {i acum..., Aliluia (de trei ori). Slav\ }ie,
Dumnezeule...

Apoi, diaconul zice ectenia mare:

Cu pace Domnului s\ ne rug\m.

Pentru pacea de sus [i pentru m=ntuirea
sufletelor noastre, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru pacea a toat\ lumea, pentru bun\starea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici [i pentru unirea
tuturor, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru sf=nt\ biserica aceasta [i pentru cei care
cu credin]\, cu evlavie [i cu fric\ de Dumnezeu
intr\ `ntr-`nsa, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru Prea Fericitul P\rintele nostru (N) Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne [pentru (~nalt)
Prea Sfin]itul (Arhi-)Episcopul [i (Mitropolitul)
nostru (N)], pentru cinstita preo]ime [i `ntru Hristos
diaconime [i pentru tot clerul [i poporul, Domnului
s\ ne rug\m.

Pentru binecredinciosul popor rom=n de pre-
tutindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii noastre, pentru
mai marii ora[elor [i satelor [i pentru iubitoarea de
Hristos oaste, Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru sf=nt loca[ul acesta, ]ara aceasta [i pentru
toate ora[ele [i satele [i pentru cei care cu credin]\
locuiesc `ntr-`nsele, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru buna `ntocmire a v\zduhului, pentru `m-
bel[ugarea roadelor p\m=ntului [i pentru vremuri
cu pace, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru cei care c\l\toresc pe uscat, pe ape [i prin
v\zduh, pentru cei robi]i, pentru cei bolnavi, pentru
s\n\tatea [i m=ntuirea lor, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ primeasc\ cu milostivire `ntru Jert-
felnicul S\u cel mai presus de ceruri mul]umirea [i
rug\ciunea noastr\ de acum, a nevrednicilor robilor
S\i [i cu `ndurare s\ ne miluiasc\ pe noi, Domnului
s\ ne rug\m.

Pentru ca bine-primite s\ fie rug\ciunile noastre
[i s\ ne ierte nou\ [i la tot poporul S\u toate gre-
[ealele cele de voie [i cele f\r\ de voie, din r\utate
f\cute de noi `n anul trecut, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ binecuvinteze `nceputul [i curgerea
anului acestuia cu harul iubirii Sale de oameni [i s\
ne d\ruiasc\ vremuri cu pace [i bun\ lini[te v\zdu-
hului [i via]\ f\r\ de p\cate, cu s\n\tate [i cu
`mbel[ugare, Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru ca s\ dep\rteze de la noi toat\ m=nia Sa
cea cu dreptate pornit\ asupra noastr\, Domnului
s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ dep\rteze de la noi toate patimile
cele stric\toare de suflet [i obiceiurile cele v\t\m\-
toare [i s\ s\deasc\ frica Sa `n inimile noastre, spre
`mplinirea poruncilor Sale, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ `nnoiasc\ duhul S\u cel drept `n
cele dinl\untru ale noastre [i s\ ne `nt\reasc\ `n
dreapta credin]\ [i s\ ne fac\ grabnici spre
lucrarea faptelor bune [i spre `mplinirea tuturor
poruncilor Sale, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ se sting\ toate eresurile [i dezbin\rile
[i s\ s\deasc\ pretutindenea dreapta credin]\ [i
buna cinstire [i s\ `ntoarc\ la cuno[tin]a adev\rului
pe to]i cei dep\rta]i de la credin]a cea dreapt\ [i s\-i
uneasc\ cu Sf=nta Sa Biseric\ soborniceasc\ [i
apostoleasc\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ izb\veasc\ Sf=nta Sa Biseric\, ]ara
aceasta [i pe noi to]i, de tot necazul, m=nia,
primejdia [i nevoia, [i de to]i vr\jma[ii v\zu]i [i
nev\zu]i, [i pe binecredinciosul nostru popor s\-l
`nt\reasc\ totdeauna cu s\n\tate `ntru lungime de
zile, `n pace [i cu ocrotirea `ngerilor S\i totdeauna
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s\ ne `ngr\deasc\ pe noi credincio[ii S\i robi,
Domnului s\ ne rug\m.

Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te [i ne p\ze[te pe noi,
Dumnezeule, cu harul T\u.

Pe Preasf=nta, curata, preabinecuv=ntata,
sl\vita, St\p=na noastr\, de Dumnezeu N\sc\-
toarea [i pururea Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii s\
o pomenim.

Pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\
lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m.

Preotul ecfonisul:

C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i `nchi-
n\ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

Poporul: Amin. Apoi: Dumnezeu este Domnul... [i troparele acestea:

Glasul al 4-lea:

Mul]umitori fiind noi nevrednicii robii T\i,
Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari, ce le-
ai f\cut asupra noastr\, l\ud=nd Te binecuv=nt\m,
mul]umim, c=nt\m [i sl\vim marea Ta milostivire
[i cu dragoste, ca ni[te robi, strig\m }ie: F\c\-
torule de bine, M=ntuitorul nostru, slav\ }ie.
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Slav\..., glasul al 3-lea:

De binefacerile [i darurile Tale, ca ni[te robi
netrebnici `nvrednicindu-ne `n dar, St\p=ne, cu
nevoin]\ alerg\m la Tine, mul]umire ~]i aducem
dup\ putere [i, sl\vindu-Te ca pe un d\t\tor de bine
[i a-toate-f\c\tor, strig\m: Slav\ }ie, Dumnezeule,
`ntru-tot-`ndurate.

{i acum..., glasul al 2-lea:

F\c\torule a toat\ f\ptura, Care ai pus vre-
murile [i anii sub a Ta st\p=nire, binecuvinteaz\
cununa anului bun\t\]ii Tale, Doamne, p\zind `n
pace pe poporul T\u, prin rug\ciunile N\sc\toarei
de Dumnezeu, [i ne m=ntuie[te.

Diaconul: S\ lu\m aminte. Preotul: Pace tuturor. Cititorul: {i
duhului t\u.

Prochimen, glasul al 4-lea:

C=nta-voi Domnului, binef\c\torului meu, [i voi
c=nta numele Domnului celui Prea`nalt.

Stih: Bucura-se-va inima mea de m=ntuirea Ta.

Diaconul: ~n]elepciune.
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APOSTOLUL
Din Episcopla c\tre Timotei 

a Sf=ntului Apostol Pavel, citire:
(II, 1-6)

Diaconul: S\ lu\m aminte.

Fra]ilor, v\ `ndemn deci, `nainte de toate, s\
face]i cereri, rug\ciuni, mijlociri [i mul]u-

miri pentru to]i oamenii, pentru conduc\tori [i pentru
to]i care sunt `n `nalte dreg\torii, ca s\ petrecem
via]\ pa[nic\ [i lini[tit\, `ntru toat\ cuvio[ia [i
buna-cuviin]\. C\ acesta este lucru bun [i primit
`naintea lui Dumnezeu, M=ntuitorul nostru, Care
voie[te ca to]i oamenii s\ se m=ntuiasc\ [i la cuno[-
tin]a adev\rului s\ vin\. C\ci unul este Dumnezeu,
unul este [i Mijlocitorul `ntre Dumnezeu [i oameni:
omul Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine pre] de
r\scump\rare pentru to]i, a C\ruia este cinstea [i
slava `n vecii vecilor. Amin.

Preotul: Pace ]ie, cititorule. Aliluia. Apoi, preotul sau
diaconul dac\ este: {i pentru ca s\ ne `nvrednicim noi a asculta
Sf=nta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu s\-L rug\m. Poporul:
Doamne miluie[te (de trei ori).

Diaconul: ~n]elepciune drep]i, s\ ascult\m Sf=nta Evanghelie.
Preotul: Pace tuturor. Poporul: {i duhului t\u. Preotul:
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EVANGHELIA
Din Sf=nta Evanghelie de la Luca, citire:

(IV, 16-22)

Poporul: Slav\ }ie, Doamne, slav\ }ie. Diaconul: S\ lu\m
aminte.

~n vremea aceea a venit Iisus `n Nazaret, unde
fusese crescut, [i a intrat dup\ obicei `n ziua

S=mbetei `n sinagog\ [i S-a sculat ca s\ citeasc\. {i
I-au dat cartea proorocului Isaia. {i, deschiz=nd El
cartea, a g\sit locul unde era scris: „Duhul
Domnului este peste Mine, c\ci Domnul M-a uns s\
binevestesc s\racilor; M-a trimis s\ t\m\duiesc pe
cei zdrobi]i cu inima; s\ propov\duiesc robilor dez-
robirea [i celor orbi c\p\tarea vederii; s\ dau
drumul celor ap\sa]i [i s\ vestesc anul pl\cut
Domnului”. {i `nchiz=nd cartea, a dat-o slujito-
rului [i a [ezut, iar ochii tuturor din sinagog\ erau
a]inti]i asupra Lui. {i El a `nceput a zice c\tre
d=n[ii: Ast\zi s-a `mplinit Scriptura aceasta pe
care a]i auzit-o. {i to]i ~l `ncuviin]au [i se mirau de
cuvintele harului, care ie[eau din gura Lui.

Poporul: Slav\ }ie, Doamne, slav\ }ie.
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~ndat\, dup\ Evanghelie, diaconul zice ectenia aceasta:

S\ zicem to]i, din tot sufletul [i din tot cugetul
nostru, s\ zicem.

Poporul: Doamne miluie[te.

Doamne, Atot]iitorul, Dumnezeul p\rin]ilor
no[tri, rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Miluie[te-ne, Dumnezeule, dup\ mare mila Ta,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Poporul: Doamne miluie[te (de trei ori) dup\ fiecare ectenie. 

~nc\ ne rug\m pentru Prea Fericitul P\rintele
nostru (N) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne
[pentru (~nalt) Prea Sfin]itul (Arhi-)Episcopul [i
(Mitropolitul) nostru (N)] [i pentru to]i fra]ii no[tri
cei `ntru Hristos.

~nc\ ne rug\m pentru binecredinciosul popor
rom=n de pretutindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii
noastre, pentru mai marii ora[elor [i ai satelor [i
pentru iubitoarea de Hristos o[tire, pentru s\n\-
tatea [i m=ntuirea lor.

Ca ni[te robi nevrednici, cu fric\ [i cu cutremur
mul]umind milostivirii Tale, M=ntuitorule [i St\-
p=nul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe
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care le-ai v\rsat cu `mbel[ugare asupra robilor T\i,
c\dem `naintea Ta, [i ca unui Dumnezeu ~]i
aducem doxologie [i cu umilin]\ strig\m: Izb\ve[te
din toate nevoile pe robii T\i, [i ca un milostiv
totdeauna `mpline[te [i `ndrepteaz\ spre bine do-
rin]ele nostre ale tuturor. Cu st\ruin]\ ne rug\m
}ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Pentru ca s\ binecuv=ntezi cu bun\tatea Ta
cununa anului cea a sosit [i s\ potole[ti `n noi toate
vr\jm\[iile, neor=nduielile [i luptele cele dinl\-
untru [i s\ ne d\ruie[ti dragoste tare [i nef\]arnic\,
unire [i via]\ f\r\ de p\cate, rug\mu-Te, Prea-
bunule Doamne, auzi-ne [i ne miluie[te.

Pentru ca s\ ne dai ploi la bun\ vreme, timpurii
[i t=rzii, rou\ aduc\toare de road\, v=nturi po-
trivite, [i s\ str\luceasc\ lumina [i c\ldura soarelui,
rug\mu-Te, `ntru tot `ndurate Doamne, auzi-ne [i
ne miluie[te.

Pentru ca s\-}i aduci aminte de Sf=nt\ Biserica
Ta, s\ o `nt\re[ti, s\ o `mputernice[ti [i s\ o p\ze[ti
`n veci nev\t\mat\ de por]ile iadului [i nebiruit\ de
toate cursele vr\jma[ilor celor v\zu]i [i nev\zu]i,
rug\mu-Te, Atot]iitorule St\p=ne, auzi-ne [i ne
miluie[te.
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Pentru ca `n anul acesta ce se `ncepe [i `n toate
zilele vie]ii noastre s\ ne izb\vim de foamete, de
boli, de cutremur, de potop, de grindin\, de foc, de
sabie, de venirea asupr\-ne a altor neamuri, de
r\zboiul cel dintre noi [i de toat\ rana aduc\toare
de moarte, de necaz [i de nevoie, rug\mu-Te,
milostive Doamne, auzi-ne [i ne miluie[te.

Preotul zice ecfonisul:

Auzi-ne, Dumnezeule, M=ntuitorul nostru,
n\dejdea tuturor marginilor p\m=ntului [i a celor
ce sunt pe mare departe [i, milostive St\p=ne,
milostiv fii, pentru p\catele noastre, [i ne miluie[te
pe noi. C\ milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu
e[ti [i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor

Poporul: Amin. Diaconul: Domnului s\ ne rug\m.
Poporul: Doamne miluie[te.

Apoi preotul cite[te aceast\

Rug\ciune

St\p=ne Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul
vie]ii [i al nemuririi, F\c\torul a toat\

f\ptura v\zut\ [i nev\zut\, Care ai pus vremile [i
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anii `ntru a Ta st\p=nire [i `ndreptezi toate cu ico-
nomia Ta ca cereasc\ [i `ntru tot bun\, mul]umim
}ie pentru `ndur\rile minunate pe care le-ai f\cut
asupra noastr\, `n toat\ vremea trecut\ a vie]ii
noastre [i Te rug\m, `ntru tot `ndurate, Doamne:
binecuvinteaz\ cununa anului ce a sosit cu bu-
n\tatea Ta. {i p\ze[te pe binecredinciosul popor
rom=n de pretutideni, pe oc=rmuitorii ]\rii noastre,
pe mai marii ora[elor [i satelor [i pe iubitoarea de
Hristos oaste; `nmul]e[te zilele vie]ii lor `ntru
s\n\tate deplin\ [i le d\ruie[te sporire `n toate
faptele cele bune. D\ruie[te de sus bun\t\]ile Tale
la tot poporul T\u: s\n\tate [i m=ntuire [i `ntru
toate bun\ sporire. Sf=nt\ Biserica Ta, ]ara aceasta
[i toate ora[ele [i satele izb\ve[te-le de toat\ reaua
`nt=mplare, d\ruindu-le pace f\r\ tulburare. Ca s\
ne `nvrednicim totdeauna a aduce mul]umire }ie,
P\rintelui celui f\r\ de `nceput, `mpreun\ [i Unuia-
N\scut Fiului T\u [i Preasf=ntul [i de via]\ f\c\-
torului T\u Duh, lui Dumnezeu celui sl\vit `ntru o
fiin]\, [i a c=nta preasf=ntului T\u nume. (Apoi cu

glas mai `nalt): Slav\ }ie, Binef\c\torul nostru, `n
vecii vecilor.

Poporul: Amin. {i `ndat\ c=nt\ Doxologia mare: Slav\ `ntru
cei de sus lui Dumnezeu..., sau `n locul ei acest Imn al Sf=ntului
Nichita, episcopul Remesienei:
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Pe Tine, Dumnezeule, Te l\ud\m; pe Tine, Doamne,
Te m\rturisim; pe Tine, preave[nicule P\rinte, tot
p\m=ntul Te sl\ve[te.

}ie to]i ~ngerii, }ie cerurile [i toate puterile, }ie
heruvimii [i serafimii, cu ne`ncetat glas ~]i strig\:
Sf=nt, Sf=nt, Sf=nt, Domnul Savaot! Pline sunt
cerurile [i p\m=ntul de m\rirea slavei Tale.

Pe Tine, preasl\vita ceat\ a Apostolilor, pe Tine,
l\udatul num\r al proorocilor, pe Tine Te laud\
prealuminata oaste a mucenicilor.

Pe Tine, `n toat\ lumea, Te m\rturise[te Sf=nta
Biseric\.

Pe P\rintele, a C\rui slav\ este neajuns\, pe
`nchinatul, adev\ratul [i Unul-N\scut Fiul T\u [i
pe Sf=ntul Duh, M=ng=ietorul.

Tu e[ti ~mp\ratul slavei, Hristoase, Tu e[ti Fiul
pururea vecuitor al P\rintelui.

Tu, voind a m=ntui pe om, nu Te-ai ferit de
p=ntecele fecioresc.Tu, biruind boldul mor]ii, ai
deschis credincio[ilor `mp\r\]ia cerurilor.

Tu, [ez=nd de-a dreapta lui Dumnezeu `ntru
slava Tat\lui, e[ti a[teptat s\ vii Judec\tor.
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Deci, }ie `]i cerem, ajut\ robilor T\i pe care i-ai
r\scump\rat cu scump S=ngele T\u.

~nvrednice[te-i a `mp\r\]i cu sfin]ii T\i `ntru
slava Ta cea ve[nic\.

M=ntuie[te, Doamne, poporul T\u [i binecu-
vinteaz\ mo[tenirea Ta, [i pa[te-o pe d=nsa [i-nal]\-o
`n veci.

~n toate zilele Te vom binecuv=nta, [i vom l\uda
numele T\u `n veac [i `n veacul veacului.

~nvrednice[te-ne, Doamne, `n ziua aceasta f\r\
de p\cat s\ ne p\zim noi.

Miluie[te-ne, Doamne, miluie[te-ne. Fie, Doamne,
mila Ta spre noi, precum am n\d\jduit `ntru Tine.

Spre Tine, Doamne, am n\d\jduit, s\ nu ne
ru[in\m `n veci. Amin.

Dup\ sf=r[itul acestui Imn, diaconul: ~n]elepciune. Preotul:
Preasf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu... Poporul: Ceea ce e[ti mai
cinstit\... Preotul: Slav\ }ie, Hristoase Dumnezeule, n\dejdea
noastr\, slav\ }ie. Poporul: Slav\... {i acum..., Doamne miluie[te
(de trei ori), Binecuvinteaz\.

Preotul zice apolisul zilei:

Cel ce `n a opta zi a primit a se t\ia `mprejur
pentru m=ntuirea noastr\, Hristos, adev\ratul
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Dumnezeul nostru, pentru rug\ciunile Preacuratei
Maicii Sale [i ale tuturor sfin]ilor, s\ ne miluiasc\ [i
s\ ne m=ntuiasc\, ca un bun [i iubitor de oameni.

Dup\ otpust, diaconii, st=nd `n mijlocul bisericii, cu fa]a spre
altar, rostesc Polihroniul urm\tor:

Prea Fericitului P\rintelui nostru (N) Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Rom=ne [(~nalt) Prea Sfin]itului
(Arhi-)Episcopul [i (Mitropolitul) nostru (N)], d\-i,
Doamne, zile `ndelungate [i sporire `n dreapta
propov\duire a cuv=ntului adev\rului T\u [i `n
c=rmuirea binecredincio[ilor cre[tini pe calea m=n-
tuirii, [i-l p\ze[te `ntru mul]i ani.

Poporul c=nt\: Mul]i ani tr\iasc\ (de 3 ori).

Binecredinciosului popor rom=n de pretutindeni,
oc=rmuitorilor ]\rii noastre, mai marilor ora[elor
[i satelor [i iubitoarei de Hristos oaste, d\-le,
Doamne, zile bune [i `ndelungate, cu via]\ pa[nic\,
s\n\tate, m=ntuire [i `ntru toate bun\ sporire, iar
asupra vr\jma[ilor biruin]\, [i `i p\ze[te `ntru
mul]i ani.

Poporul c=nt\: Mul]i ani tr\iasc\ (de 3 ori).

Binecredincio[ilor cre[tini care sunt de fa]\ la
aceast\ sf=nt\ pr\znuire, d\-le, Doamne, zile
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`ndelungate, pace [i s\n\tate [i `ntru toate bun\
sporire, [i-i p\ze[te `ntru mul]i ani.

Poporul c=nt\: Mul]i ani tr\iasc\ (de 3 ori).

~n vremea Polihroniului, preotul st\ cu Sf=nta cruce `n m=n\,
dinaintea u[ilor `mp\r\te[ti, cu fa]a spre popor, [i la fiecare
Mul]i ani tr\iasc\ `nseamn\ poporul cu Sf=nta Cruce, f\c=nd
semnul crucii spre Apus, spre Miaz\zi [i spre Miaz\noapte.
Apoi s\rut\ Sf=nta Cruce, iar strana c=nt\: Mul]i ani tr\iasc\,
p=n\ ce to]i s\rut\ Sf=nta Cruce (nu este `n practic\).

~N VREME DE ORICE NEVOIE {I PRIMEJDIE
OMENEASC|

Dup\ s\v=r[irea Proscomidiei, preotul lu=nd de asemenea o
p\rticic\, o pune pe Sf=ntul Disc, zic=nd:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te jertfa aceasta, spre iertarea p\ca-

telor a tot poporului T\u [i cu milostivire `ntoarce de
la noi toat\ m=nia Ta, cea cu dreptate pornit\ asupra
noastr\ [i, degrab, ca un bun, scoate-ne din toate
necazurile [i primejdiile ce ne `mpresoar\.

La `nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, se zice ectenia: Cu
pace Domnului s\ ne rug\m..., [i celelalte la r=nd, precum se
arat\ `n r=nduiala la «Mul]umire [i toat\ facerea de bine a lui
Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Apoi:
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Pentru ca Milostiv, Bl=nd [i lesne-Iert\tor s\ ne
fie nou\, p\c\to[ilor robilor S\i, celor ce acum aler-
g\m cu poc\in]\ la D=nsul, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca, pentru numele S\u, s\ nu ne p\r\-
seasc\ de tot, pentru p\catele noastre, s\ nu strice
a[ez\m=ntul S\u [i s\ nu dep\rteze mila Sa de la
noi, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ m=ntuiasc\ din nevoie sufletele
noastre [i s\ fim izb\vi]i de vr\jma[ii no[tri, Dom-
nului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ izb\veasc\ de silnicia vr\jma[ilor
celor tari, pe cei s\rmani [i sufletele celor ap\sa]i
care nu au alt ajutor, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\-[i aduc\ aminte de Biserica Sa, pe
care a c=[tigat-o din `nceput, [i s\ izb\veasc\ toia-
gul mo[tenirii Sale de toate n\v\lirile vr\jma[ilor,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca degrab s\ ne izb\veasc\ din primejdii,
iar pe cei care ne ur\sc s\-i `n]elep]easc\, Domnului
s\ ne rug\m.

Dup\ Vohod, troparul, glasul al 4-lea:

Degrab ne `nt=mpin\ pe noi, mai `nainte p=n\ ce
nu suntem robi]i, c=nd vr\jma[ii Te hulesc pe Tine
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[i ne `ngrozesc pe noi, Hristoase Dumnezeul nos-
tru. Pierde cu Crucea Ta pe cei care se lupt\ cu noi,
ca s\ `n]eleag\ c=t poate credin]a dreptm\ritorilor
cre[tini, pentru rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu,
Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul:

Ap\r\torul cel mare [i Doamne, biruitorul iadu-
lui, ca cei care ne-am izb\vit de moartea cea ve[nic\,
cele de laud\ aducem }ie, noi robii T\i [i zidirea
Ta. Ci, ca Cel ce ai `ndur\ri nenum\rate, de toate
nevoile ne izb\ve[te pe noi, care strig\m: Iisuse,
Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\!

Prochimenul, glasul al 4-lea:

Judec\, Doamne, pe cei ce-mi fac str=mb\tate, d\ r\zboi cu
cei ce se o[tesc `mpotriva mea.

Stih: Spune sufletului meu: M=ntuirea ta sunt Eu.

Apostolul:

Din Epistola a doua c\tre Corinteni a Sf=ntului Apostol
Pavel, citire:

Pavel, chemat apostol al lui Iisus Hristos... (I, 1-7).
(Caut\ Apostolul de joi `n s\pt\m=na a zecea dup\ Rusalii).
Aliluia, al glasului.
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Stih: M=hnitu-m-am `n `ngrijorarea mea...

Stih: C\ au ab\tut asupra mea...

Evanghelia:

Din Sf=nta Evanghelie de la Marcu, citire:

Zis-a Domnul c\tre ucenicii S\i: Ave]i credin]\...
Sf=r[itul: ... s\ crede]i c\ le-a]i primit [i le ve]i avea.

(XI, 22-24). (Caut\ Evanghelia de miercuri `n s\pt\m=na a
[aptesprezecea dup\ Rusalii).

Dup\ Evanghelie, ectenia:

}ie Unuia am gre[it, Dumnezeule, M=ntuitorul
nostru, [i mai multe pedepse, dup\ p\catele noastre,
suntem vrednici a primi; ci, spre a Ta milostivire
c\ut=nd cu poc\in]\, [i cu umilin]\, la Tine, M=n-
tuitorul nostru, sc\p\m [i cu lacrimi strig\m: M=n-
tuie[te-ne de primejdiile, de necazurile [i de `ntrist\rile
noastre. Rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

S\ nu intri la judecat\ cu robii T\i, Doamne, [i s\
nu-}i dep\rtezi mila Ta de la noi, c\ci ne-am
`mpu]inat mai mult dec=t toate f\pturile, [i suntem
ast\zi umili]i pentru p\catele noastre; ci ne scoate din
m=inile vr\jma[ilor no[tri [i ale tuturor celor ce ne fac
str=mb\tate. Rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.
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Vezi smerenia [i osteneala noastr\, Doamne, [i
ne iart\ toate p\catele, c\ s-au `nmul]it cei care ne
ur\sc f\r\ dreptate. P\ze[te sufletele noastre [i le
izb\ve[te. Rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

S\ nu la[i, Doamne, pentru p\catele noastre,
turma Ta cea sf=nt\, a aluneca `n ispite mai presus
de putere [i a se afunda `n necazuri, `n primejdii [i
`n nesuferite prigoniri; ci degrab `mpac\-Te cu noi
[i ne u[ureaz\ `ntristarea. Rug\mu-ne, Dumnezeul
nostru, auzi-ne [i ne miluie[te.

C=nd lipse[te virtutea noastr\, nu ne l\sa,
Doamne, Dumnezeul nostru, [i nu dep\rta mila Ta
de la noi, ca s\ nu zic\ vr\jma[ii no[tri: «Dumne-
zeu i-a p\r\sit pe ei; prigoni]i-i [i-i prinde]i pe ei, c\
nu are cine s\-i m=ntuiasc\». Nu Te dep\rta de noi,
[i spre ajutorul nostru ia aminte, ca s\ se `nfrunte,
s\ se sting\ [i s\ se `mbrace `n ru[ine [i `n dojan\ cei
care caut\ rele robilor T\i. Rug\mu-ne }ie, auzi-ne
[i ne miluie[te.

Chinonicul:

Izb\ve[te, Dumnezeule, poporul T\u de toate necazurile

lui.
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LA VREME DE NEPLOUARE {I FOAMETE

La Proscomidie, preotul, dup\ ce a scos mirida pentru sine
`nsu[i, scoate o p\rticic\, o pune pe sf=ntul disc [i zice:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
prime[te jertfa aceasta spre iertarea p\ca-

telor noastre, ale tuturor nevrednicilor robilor T\i
[i ale `ntregului T\u popor [i-}i `ntoarce m=nia cea
cu dreptate pornit\ asupra noastr\ [i nu omor` cu
foame [i cu sete poporul T\u [i animalele. Cu mi-
lostivire porunce[te norilor de pe cer s\ trimit\
ploaie bun\, timpurie [i t=rzie pe p\m=nt [i s\-l r\-
coreasc\, pentru ca s\ r\sar\ [i s\ creasc\ iarb\
animalelor, verdea]\ spre folosul oamenilor [i s\
aduc\ roade [i cele de trebuin]\ vie]ii noastre.

La ̀ nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, se zice ectenia: Cu pace,
Domnului s\ ne rug\m....precum urmeaz\ aici: «Mul]umire [i toat\
facerea de bine a lui Dumnezeu» (caut\ la pagina 481). Ectenile se
zic neschimbate p=n\ aici la toate cererile; iar la vreme de nevoie
se adaug\ `n acest loc cele de trebuin]\:

Pentru ca s\ nu pomeneasc\ f\r\delegile [i ne-
drept\]ile poporului, ci s\-[i `ntoarc\ de la noi toat\
m=nia, cea cu dreptate pornit\ asupra noastr\ [i s\
nu ne omoare cu foametea [i cu setea, Domnului s\
ne rug\m.
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Pentru buna `ntocmire a v\zduhului [i pentru ca
ploi de bun\ trebuin]\, spre rodire, cu milostivire
s\ trimit\ p\m=ntului [i poporului S\u, Domnului
s\ ne rug\m.

Pentru ca `n m=nia Sa s\ nu piard\ pe poporul
S\u [i animalele, ci s\ porunceasc\ norilor s\ plou\,
ca s\ rodeasc\ p\m=ntul, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ porunceasc\ p\m=ntului s\ r\sar\
roadele spre veselia [i hrana poporului S\u, ver-
dea]\ spre folosul oamenilor [i iarb\ animalelor,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ caute cu milostivire spre strigarea,
pl=ngerea, suspinarea [i rug\ciunile cele de umi-
lin]\ ale b\tr=nilor, ale tinerilor, ale pruncilor [i ale
`ntregului popor [i s\ nu ne piard\ cu foamete,
pentru p\catele noastre, ci s\ cru]e de moarte
sufletele noastre [i s\ ne hr\neasc\ `n vreme de
foamete, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca rug\ciunile noastre s\ fie bine-primite,
[i precum pe Ilie, oarec=nd, a[a s\ ne aud\ [i s\ ne
miluiasc\, cu ploaie [i cu bun\ `ntocmire a
v\zduhului, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ aud\ cu milostivire glasul rug\ciunii
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noastre [i s\ ne izb\veasc\ pe noi de foamete, de
secet\, de boli, de cutremur, de potop, de foc, de
grindin\, de r\zboi, de venirea asupra noastr\ a altor
neamuri, de r\zboiul cel dintre noi [i de toat\ rana
cea aduc\toare de moarte, Domnului s\ ne rug\m.

Iar dup\ terminarea cererilor, pentru orice trebuin]\ ar fi,
sf=r[itul tuturor s\ se fac\ a[a:

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul...

Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te...

Pe Preasf=nta, curata...

Ecfonisul:

C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i `nchin\-
ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor.

~n acest chip se zic ecteniile at=t la `nceputul Utreniei, c=t [i
la Vecernie.

Dup\ Vohod, troparul, glasul al 2-lea:

Cel care faci, cu porunca Ta, buna `ntocmire a
v\zduhului, Doamne, d\ruie[te p\m=ntului ploaie
de voie, ca s\ aduc\ poporului T\u roade din destul
[i s\ sature toat\ vietatea, cu bun\voirea Ta, pentru
rug\ciunile N\sc\toarei de Dumnezeu [i ale tutu-
ror sfin]ilor T\i.
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Condacul, glasul al 6-lea:

F\c\tor [i ziditor a toate [i d\t\tor de bun\t\]i
[tiindu-Te pe Tine, Doamne, c\tre Tine c\dem [i cu
dinadinsul Te rug\m: ~ndur\-Te, Milostive, [i iart\
ca un bun f\r\delegile noastre, [i de m=nia cea cu
dreptate pornit\ asupra noastr\ izb\ve[te pe robii
T\i, d=nd, ca un bun [i mult-Milostiv, p\m=ntului
celui `nsetat ploi cu bune roade.

Prochimen, glasul al 4-lea:

Brazdele p\m=ntului adap\-le [i `nmul]e[te roadele lui.

Stih: ~ntru pic\turile lui veseli-se-va, r\s\rind.

Apostolul:

Din Epistola Sf=ntului Apostol Iacob, citire:

Fra]ilor, lua]i ca pild\ de suferin]\... (V, 10-20).
(Caut\ Apostolul de la 20 iulie). Aliluia, glasul al 8-lea.

Stih: Binecuv=nta-vei cununa anului bun\t\]ii Tale, Doamne,
[i c=mpiile Tale se vor s\tura.

Stih: ~ngr\[a-se-vor cele frumoase ale pustiului [i cu bucurie
dealurile se vor `ncinge.
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Evanghelia:

Din Sf=nta Evaghelie de la Matei, citire:

~n vremea aceea s-au apropiat de Iisus fariseii [i
saducheii... (XVI, 1-3; Luca IV, 24-26; Ioan VI, 30-33).
(Caut\ Evanghelia de luni `n s\pt\m=na a opta dup\ Rusalii).

Dup\ Evanghelie, ectenia:

S\ zicem to]i din tot sufletul...

Doamne, Atotst\p=nitorule...

Miluie[te-ne, Dumnezeule...

~nc\ ne rug\m pentru Prea Fericitul P\rintele
nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne
[pentru (~nalt-) Prea Sfin]itul (Arhi-) Episcopul ([i
Mitropolitul) nostru (N)], [i pentru to]i fra]ii no[tri
cei `ntru Hristos.

~nc\ ne rug\m pentru binecredinciosul popor
rom=n de pretutindeni, pentru oc=rmuitorii ]\rii
noastre, pentru mai-marii ora[elor [i satelor [i
pentru o[tirea cea iubitoare de Hristos.

~nc\ ne rug\m pentru fra]ii no[tri preo]i,
ieromonahi, ...

~nc\ ne rug\m pentru ferici]ii...

~nc\ ne rug\m pentru mila, via]a...
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Apoi cererile acestea (care se spun [i la Vecernie [i la Utrenie
[i la alte rug\ciuni):

Cel care nu voie[ti moartea p\c\tosului, ci a[tep]i
`ntoarcerea [i poc\in]a lui, auzi-ne pe noi, p\c\to[ii,
care ne rug\m }ie, [i cu milostivire iert=nd toate
p\catele noastre, auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care ridici norii de la marginile p\m=ntului
[i fulgerele spre ploaie le-ai f\cut, porunce[te
acelora s\ slobozeasc\ ploi lini[tite [i rou\ adu-
c\toare de road\ pe p\m=nt, cu lacrimi ne rug\m
}ie, ca unui bun, auzi-ne degrab [i cu milostivire
ne miluie[te.

Cel care `mbraci cerul cu nori [i p\m=ntului g\-
te[ti ploaie, roureaz\ p\m=ntul cu `ndestularea
binecuv=nt\rii Tale, Bunule, Iubitorule de oameni.
~ndur\-Te [i trimite nou\ milele Tale cele bogate,
rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care r\sari soarele T\u peste cei buni [i peste
cei r\i [i dai ploaie peste cei drep]i [i peste cei p\c\-
to[i, caut\ spre noi cu milostivire [i cu bun\tatea Ta
`nmul]e[te semin]ele [i roadele p\m=ntului, ru-
g\mu-ne }ie, auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care r\sari iarb\ animalelor [i verdea]\ spre
folosul oamenilor, adap\ brazdele p\m=ntului [i `n-
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mul]e[te roadele lui [i m=ntuie[te oamenii [i anima-
lele, rug\mu-ne }ie, `ntru tot puternice Doamne,
auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care Te `mbraci cu lumina ca [i cu o hain\,
Care `n cele de sus locuie[ti [i spre cele smerite pri-
ve[ti, Dumnezeule, caut\ cu milostivire spre poporul
T\u cel ce Te-a m=hnit [i a `nt\r=tat iubirea Ta de
oameni, [i ca un milostiv [i lesne-iert\tor `ndur\-Te
[i miluie[te mo[tenirea Ta [i oile p\[unii Tale [i cu
mil\ [i cu `ndur\ri cerceteaz\ via pe care a s\dit-o
dreapta Ta; `ntru zdrobirea inimii, cu smerenie ne
rug\m }ie, auzi-ne [i cu milostivire ne miluie[te.

Sf=r[itul s\ se fac\ a[a:

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri [i fac bine...

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni Dumnezeu e[ti
[i }ie slav\ `n\l]\m, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului
Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.

Chinonicul:

Ploaie de bun\voie vei osebi, Dumnezeule, mo[tenirii Tale;
c\ aceasta a sl\bit, iar Tu o `nt\re[ti. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

~n acest chip se urmeaz\ la toate cererile de trebuin]\.
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LA VREME DE NECONTENIRE A PLOILOR

La Proscomidie, a[a precum s-a ar\tat mai `nainte, preotul
lu=nd o p\rticic\, o pune pe sf=ntul disc [i zice:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pri-
me[te jertfa aceasta spre iertarea p\catelor noastre
[i a `ntregului T\u popor, care am m=niat iubirea
Ta de oameni [i am `nt\r=tat urgia Ta. Nu ne
pierde `n m=nia Ta, ci porunce[te norilor s\ `nce-
teze v\rsarea de ploi necontenite, [i s\ str\luceasc\
pe p\m=nt razele soarelui, spre `nmul]irea [i adu-
narea roadelor p\m=ntului, ca nu cu stric\ciune [i
cu `ngrozirea Ta `n t=nguire s\ ne stingem.

La `nceputul Dumnezeie[tii Liturghii, se zice ectenia: Cu
pace Domnului s\ ne rug\m..., [i celelalte la r=nd, precum se
arat\ `n r=nduiala la «Vreme de neplouare [i foamete» (caut\ la
pagina 565). Apoi:

Pentru ca `n m=nia `ngrozirii Sale s\ nu ne `m-
pu]ineze pe noi pentru p\catele [i f\r\delegile
noastre, ci s\-[i aduc\ aminte de mila [i `ndur\rile
Sale cele din veac [i s\ ne miluiasc\ pe noi, Dom-
nului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\-[i aduc\ aminte de a[ez\m=ntul S\u
cel c\tre Noe [i s\ nu strice, cu mul]imea ploii celei
f\r\ de m\sur\, cu `ntunecata [i nel\murita vreme
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a v\zduhului [i cu `ntunecoasa cea]\, p\m=ntul [i
pe nevrednicul S\u popor, ci cu milostivire s\ cru]e
mo[tenirea Sa, [i s\ porunceasc\ a str\luci pe
p\m=nt soarele, cu raze aduc\toare de roade [i cu
c\ldur\ la vreme, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ porunceasc\ norilor s\ ̀ nceteze ploaia
cea peste m\sur\ [i negura s\ se risipeasc\ [i lumina
soarelui s\ str\luceasc\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ cru]e poporul [i animalele [i tot
p\m=ntul acesta, [i s\ nu-l strice cu v\rsarea
ploilor celor peste m\sur\, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ dea mo[tenirii Sale senin cu bun\
prefacere [i s\ se `nmul]easc\ roadele p\m=ntului,
Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ nu ne r\spl\teasc\ nou\ [i s\ nu ne
pedepseasc\ dup\ p\catele noastre, ci dup\ mare
mila Sa [i dup\ mul]imea `ndur\rilor Sale 
s\-{i arate spre noi grabnica Sa iubire de oameni [i
bun\tatea Sa, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ nu strice roadele [i semin]ele p\-
m=ntului, pentru p\catele noastre, cu v\rsarea
ploilor celor peste m\sur\, ci cu ar\tarea seninului
s\ le cru]e [i s\ le creasc\ pentru nevrednicul S\u
popor, Domnului s\ ne rug\m.
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Pentru ca s\ fie bine-primit\ rug\ciunea noastr\
[i s\ ne izb\veasc\ de foamete, de boli, de secet\, de
cutremur, de potop, de grindin\, de foc, de r\zboi,
de venirea asupra noastr\ a altor neamuri, de
r\zboiul cel dintre noi [i de toat\ rana cea aduc\-
toare de moarte, Domnului s\ ne rug\m.

Pentru ca s\ fim izb\vi]i noi de tot necazul...

Ap\r\, m=ntuie[te, miluie[te... [i celelalte.

Dup\ Vohod, troparul, glasul al 2-lea:

Caut\ cu milostivire, Dumnezeule, la poporul ce a
gre[it [i nu trece cu vederea pe cei ce cad c\tre Tine cu
poc\in]\, ci, ca un bun, miluie[te [i degrab ne izb\ve[te
de `ngrozirea Ta cea dreapt\, pentru rug\ciunile N\s-
c\toarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Condacul, glasul al 2-lea:

Nu lep\da p=n\ `n sf=r[it pe poporul T\u cel care a
gre[it, St\p=ne, [i nu `ndep\rta mila Ta [i `ndur\rile
Tale de la noi; ci, ca Cel care e[ti ad=ncul `ndur\rilor
[i noianul milostivirii, prime[te rug\ciunile noastre [i
ne izb\ve[te de toat\ m=nia [i necazul ce au venit
asupra noastr\, ca un bun [i lesne-iert\tor.
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Prochimen, glasul al 4-lea:

M=ntuie[te-m\, Dumnezeule, c\ au intrat ape p=n\ la sufletul meu.

Stih: Cufundatu-m-am `n ad=ncul noroiului [i nu am stare.

Apostolul:

Din Epistola c\tre Romani a Sf=ntului Apostol Pavel, citire:

Fra]ilor, [tim c\ toat\ f\ptura suspin\... (VIII, 
22-27). (Caut\ Apostolul de joi `n s\pt\m=na a treia dup\
Rusalii). Aliluia, glasul 1.

Stih: M=ntuie[te-m\ de tin\...

Stih: Ca s\ nu m\ `nece viforul apelor...

Evanghelia:

Din Sf=nta Evanghelie de la Marcu, citire:

Zis-a Domnul ucenicilor S\i: Ave]i credin]\ `n
Dumnezeu, c\ci adev\rat v\ spun vou\... (XI, 22-26).
(Caut\ Evanghelia de miercuri `n s\pt\m=na a treizeci [i doua
dup\ Rusalii).

Dup\ Evanghelie, ectenia: S\ zicem to]i din tot sufletul... [i
celelalte, precum se arat\ aici: «Mul]umire [i toat\ facerea de
bine a lui Dumnezeu» (caut\ la pagina 481) . Apoi:

Cele vrednice de pedeaps\ am f\cut [i dreapta Ta
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judecat\ ne-a ajuns, Doamne, ci Te milostive[te;
milostive[te-Te spre poporul care a gre[it [i-}i
`ntoarce m=nia Ta cea cu dreptate pornit\ asupra
noastr\. ~ntru poc\in]\ c\dem c\tre Tine [i cu
smerenie Te rug\m, auzi-ne [i ne miluie[te.

Ca s\ nu ne `nece, Doamne, mul]imea apelor [i
s\ nu strice p\m=ntul [i cu foamete s\ ne omoare pe
noi, poporul T\u; ca un bun, `nceteaz\ v\rsarea
apelor [i, ca un atotputernic, porunce[te s\
luceasc\ pe p\m=nt lumina soarelui [i s\ coboare
c\ldura, cu dinadinsul Te rug\m, ~mp\rate Prea-
sfinte, auzi-ne [i ne miluie[te.

Pentru poporul T\u [i pentru animale, porun-
ce[te v\zduhului celui `ntunecat [i negurii celei
pline de cea]\ s\ se ridice [i razele soarelui s\ str\-
luceasc\, `ntru tot Milostive Doamne, ca s\ nu ne
sf=r[im `nainte de vreme, rug\mu-ne }ie, degrab
auzi-ne [i ne miluie[te.

Izb\ve[te-ne, Doamne, de tin\, de rev\rsarea [i
de `necarea apelor, ca s\ nu se sting\ `n de[ert zilele
noastre [i anii no[tri `n suspinuri, ci adu-}i aminte
de a[ez\m=ntul cel c\tre Noe [i f\ cu noi dup\ mila
Ta; cu inim\ `nfr=nt\ Te rug\m, auzi-ne [i ne
miluie[te.

572

C M

Y K

C M

Y K

ADUNARE DE CERERI

K

K



~n triste]e [i `n necaz fiind, [i `n t=nguire `nsp\i-
m=nta]i, c\tre Tine, Doamne Dumnezeul nostru, cu
umilin]\ strig\m: S\ se `nal]e c\tre Tine rug\-
ciunea noastr\ [i s\ ias\ din stric\ciune via]a
noastr\, ca s\ nu ne stingem `nainte de vreme, ci cu
milostivire auzi glasul nevrednicului T\u popor [i
cu iubirea Ta de oameni miluie[te-ne pe noi.

Nu spre curcubeu, care este semnul leg\turii ce
l-ai pus prin nori, Doamne, ci spre `ndur\rile Tale
privim [i mila Ta c\ut\m s\ o dob=ndim. C\tre
Tine, Cel bogat `n mil\ [i f\r\ de m\sur\ `n `ndu-
r\ri, cu inim\ `nfr=nt\ ne rug\m: D\-ne senin la
vreme [i aducere de roade, `mpreun\ cu prefacerea
v\zduhului, [i degrab, ca un milostiv, auzi-ne [i ne
miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru ca Domnul Dumnezeu s\-[i
`ntoarc\ dinspre noi toat\ m=nia, cea cu dreptate
pornit\ asupra noastr\, [i s\ ne ierte toat\ gre[eala
cea de voie [i cea f\r\ de voie [i s\ ne miluiasc\,
nevrednicii robii S\i, care suntem cu inima `nfr=nt\.
S\ zicem to]i: Doamne, auzi-ne [i ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru ca s\ aud\ Domnul Dum-
nezeul nostru glasul rug\ciunii noastre [i s\ ne
miluiasc\ [i s\ trimit\ p\m=ntului timp senin cu
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vreme bun\ [i s\ ne m=ng=ie, robii S\i cei `ntrista]i.
S\ zicem to]i cu lacrimi: Auzi-ne [i ne miluie[te.

Cel care aduni apele ̀ n nori de la marginile p\m=n-
tului, cu porunca Ta opre[te-le [i trimite timp senin pe
p\m=nt; cu umilin]\ ne rug\m }ie, `ntru tot Milostive
St\p=ne, auzi-ne [i cu milostivire ne miluie[te.

Cel care chemi apa m\rii [i iar\[i cu puterea Ta
cea atotputernic\ po]i s\ o opre[ti [i s\ luminezi
cele de sub cer, `ntru poc\in]\ ne rug\m }ie, `ntru
tot Milostive Doamne, auzi-ne [i cu iubirea Ta de
oameni ne miluie[te.

Trimite, Doamne, timp senin de ajuns pe p\-
m=nt, [i din stric\ciune degrab ne izb\ve[te; `ntru
durerea inimii ne rug\m }ie, auzi-ne [i cu `ndurare
ne miluie[te.

Cel care cercetezi p\m=ntul [i `nmul]e[ti roadele
lui, Cel care r\sari iarb\ animalelor [i verdea]\
spre folosul oamenilor, miluie[te oamenii [i ani-
malele [i contene[te rev\rsarea ploilor cele f\r\ de
m\sur\, ca soarele [i vremea bun\ s\ str\luceasc\
pe p\m=nt, [i porunce[te s\ se `nmul]easc\ roadele
lui. Rug\mu-ne }ie, ~ndurate Doamne, auzi-ne [i,
ca un bun, ne miluie[te.

Precum sunt ochii slugilorspre m=inile st\p=nilor lor,
a[a ochii no[tri caut\ cu credin]\ la Tine, Dumnezeul
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nostru, p=n\ c=nd Te vei milostivi spre noi. Pentru
aceasta nu ne pierde cu ploaia cea peste m\sur\, ci
cu milostivire caut\ spre noi, d=ndu-ne vreme
senin\ [i cu milostivire ne miluie[te.

Cel care str\luce[ti soarele peste cei r\i [i peste
cei buni [i dai timp senin [i rou\ bine-roditoare [i
bun\ `ntocmire v\zduhului, spre folosul zidirii
Tale, nu ne certa cu urgia Ta, ci cu milostivire
`nmul]e[te s\m=n]a p\m=ntului [i roadele lui. Cu
poc\in]\ ne rug\m }ie, Iubitorule de oameni,
Doamne, auzi-ne [i, ca un ~ndurat, ne miluie[te.

Cel care Te ̀ mbraci cu lumina ca [i cu o hain\, str\-
luce[te lumina soarelui pe p\m=nt [i usuc\ umezeala
lui cea peste m\sur\, spre `ndestularea [i rodirea lui.
Rug\mu-ne }ie, auzi-ne [i cu milostivire ne miluie[te.

Nu pomeni f\r\delegile noastre, St\p=ne, c\ de
vei c\uta la f\r\delegi, nimeni nu va putea s\ stea `n
fa]a Ta, ci degrab s\ ne `nt=mpine `ndur\rile Tale,
Doamne, c\ mult am s\r\cit, ca s\ nu ne strice nou\
ne`ncetarea ploii [i s\ ne piard\ de tot. Rug\mu-ne
}ie, degrab auzi-ne [i cu milostivire ne miluie[te.

N\dejdea [i m=ntuirea celor care drept cred `n
Tine, Doamne, izb\ve[te sf=nt loca[ul acesta [i toate
ora[ele [i satele de boli, de foamete, de secet\, de
cutremur, de potop, de foc, de r\zboi, de venirea
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asupr\-ne a altor neamuri, de r\zboiul cel dintre noi
[i de toat\ rana aduc\toare de moarte [i Milostiv,
bl=nd [i lesne-iert\tor fii, Iubitorule de oameni, pen-
tru p\catele noastre [i ne miluie[te. ~ntoarce toat\
m=nia Ta, care pe dreptate se porne[te asupra
noastr\, [i ne izb\ve[te pe noi de `ngrozirea ce cu
dreptate ne-a cuprins, [i lumineaz\ cu darul T\u
toate cele de sub cer, spre rodirea p\m=ntului [i
hrana vie]ii noastre. S\ zicem to]i cu lacrimi: Doam-
ne sfinte, degrab ne auzi [i cu milostivire ne miluie[te.

~nc\ ne rug\m pentru cei care aduc daruri...

Ecfonisul:

C\ milostiv [i iubitor de oameni...

Chinonicul:

C\tre Domnul, c=nd m-au nec\jit, am strigat [i m-a auzit.
Aliluia, Aliluia, Aliluia.
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SINAXAR PESTE TOT ANUL

EXPLICAREA SEMNELOR PUSE ~NAINTEA
ZILELOR ANULUI PENTRU AR|TAREA

PRAZNICELOR ~MP|R|TE{TI, ALE
N|SC|TOAREI DE DUMNEZEU {I ALE

SFIN}ILOR

Praznicele sunt `mp\r]ite `n: praznice mari, de
mijloc [i mici.

(†) arat\ praznicele mari `nchinate: Sfintei Treimi,
M=ntuitorului, Sf=ntului Duh, N\sc\toarei de Dumne-
zeu; s\rb\torile `n cinstea ~naintemerg\torului (na[te-
rea [i t\ierea capului) [i a Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pa-
vel, la care se face priveghere mare.
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†) arat\ praznicele de mijloc ale sfin]ilor, la care se
face priveghere.

† arat\ praznicele de mijloc, la care nu se face
priveghere, ci se c=nt\ numai polieleu.

X) arat\ praznicele mici, care au doxologie mare.

X arat\ praznicele mari, care au slujba pe [ase.
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LUNA SEPTEMBRIE
Are 30 de zile. Ziua are 12 ceasuri [i noaptea 12.

1. † ~n ziua `nt=i `nceputul Indictionului, adic\ al
anului nou bisericesc. Pomenirea Cuviosului P\rintelui
nostru Simion St=lpnicul [i arhimandritul [i a mamei
sale, Maria. Soborul `n cinstea Preasfintei N\sc\toarei
de Dumnezeu, cel de la Measine. Sf=ntul Mucenic
Aitala, Sfintele 40 de femei mucenice [i Sf=ntul Amun
diaconul, dasc\lul lor. Sfin]ii Mucenici: Calista, Evod [i
Ermoghen, fra]i buni. Pomenirea dreptului Iosua.
Aducerea aminte de arderea cea mare. – Praznic [i
dezlegare la vin [i la untdelemn.

2. Sf=ntul Mucenic Mamant [i cel dintre sfin]i P\rin-
tele nostru Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopo-
lului.

3. Sf=ntul sfin]itul Mucenic Antim, episcopul Nico-
midiei, [i Cuviosul P\rintele nostru Teoctist.

4. Sf=ntul sfin]itul Mucenic Vavila, episcopul Antio-
hiei, [i Sf=ntul Prooroc Moise, v\z\torul de Dumnezeu.

5. † Sf=ntul Prooroc Zaharia, tat\l Sf=ntului Ioan
Botez\torul; Sfin]ii Mucenici Urban [i Avdeu episcopul.

6. † Pomenirea minunii ce s-a f\cut `n Colose de Ar-
histrategul Mihail.  – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

7. ~naintepr\znuirea Na[terii Preasfintei N\sc\toa-
rei de Dumnezeu, Sf=ntul Mucenic Sozont, Sfin]ii
Apostoli Evod [i Onisifor episcopul.
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8. (†) Na[terea Preasfintei St\p=nei noastre de Dum-
nezeu N\sc\toarea [i pururea Fecioar\ Maria. – Praznic
[i dezlegare la pe[te.

9. X Sfin]ii [i drep]ii dumnezeie[ti P\rin]i Ioachim [i
Ana [i Sf=ntul Mucenic Severian.

10. ~nchinarea Sfintei Cruci; Sfintele Muceni]e Mi-
nodora, Mitrodora [i Nimfodora.

11. ~nchinarea Sfintei Cruci; Cuvioasa Maica noas-
tr\ Teodora cea din Alexandria [i Cuviosul Eufrosin;

12. ~nchinarea Sfintei Cruci; Sfin]ii Mucenici Auto-
nom, Macedonie [i Teodul, Sf=ntul Teodor episcopul.
Slujba lui se c=nt\ la 11 septembrie, pentru c\ `n
aceast\ zi este odovania praznicului Na[terii N\sc\toa-
rei de Dumnezeu.

13. †) Pomenirea `nnoirii Bisericii ~nvierii lui Hris-
tos, Dumnezeul nostru, [i `nainte-pr\znuirea ~n\l]\rii
Cinstitei [i de via]\ f\c\toarei Cruci; Sfin]ii Mucenici:
Cornelie suta[ul, Lucian [i Leontie; † Sf=ntul Cuvios
Ioan de la Prislop. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

14.  (†) A toat\ lumea ~n\l]area Cinstitei [i de via]\
f\c\toarei Cruci. Praznic [i post `n orice zi s-ar `nt=mpla.

15.  Sf=ntul mare Mucenic Nichita Gotul; Sf=ntul
P\rintele nostru Visarion, arhiepiscopul Larisei, f\c\-
torul de minuni; Sf=ntul Ierarh Iosif de la Parto[; Cu-
viosul Filotei; Sf=ntul mare Mucenic Nichita Romanul.

16. X Sfintele [i `ntru tot l\udatele mari Muceni]e
Eufimia [i Meletina.
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17. Sf=nta Muceni]\ Sofia [i cele trei fiice ale ei:
Pistis, Agapis [i Elpis.

18. Cuviosul P\rintele nostru Eumenie, episcopul
Gortinei, f\c\torul de minuni; Sf=nta Muceni]\ Ariadna.

19.  Sfin]ii Mucenici Trofim, Savatie [i Dorimedont.
20. X Sf=ntul mare Mucenic Eustatie [i so]ia sa

Teopisti cu cei doi fii ai lor: Agapie [i Teopist.
21. Sf=ntul Apostol Codrat cel din Magnesia;

Sf=ntul Prooroc Iona.
† Pomenirea celui `ntre sfin]i P\rintelui nostru

Dimitrie, mitropolitul Rostovului.
~n aceast\ zi se odov\ie[te praznicul ~n\l]\rii Cinstitei [i

de via]\ f\c\toarei Cruci, [i se c=nt\ toate ale praznicului;
iar slujba Apostolului se c=nt\ la 22 septembrie.

22.  Sfin]ii sfin]i]i Mucenici: Foca, episcopul de la
Sinopi, Isaac [i Martin.

23. †) Z\mislirea Sf=ntului M\ritului Prooroc ~nain-
temerg\torului [i Botez\torului Ioan; Cuvioasele
Xantipa [i Polixenia. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

24.  † Sf=nta `nt=ia muceni]\ [i `ntocmai cu apostolii
Tecla; Cuviosul Coprie.

25. Cuvioasa maica noastr\ Eufrosina; Sfin]ii Muce-
nici Pavel [i Tatis.

26. †) Mutarea Sf=ntului Apostol [i Evanghelist
Ioan, de Dumnezeu cuv=nt\torul. – Dezlegare la vin [i la
untdelemn.
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27. † Sf=ntul Ierarh Martir Antim Ivireanul; Sf=ntul
Mucenic Calistrat [i cei `mpreun\ cu d=nsul 49 de mu-
cenici; Sf=nta Muceni]\ Epiharia; Sf=ntul Apostol
Marcu.

28. † Cuviosul P\rintele nostru Hariton M\rturisito-
rul; Sf=ntul Prooroc Varuh, Sf=ntul Mucenic Pimen. –
Dezlegare la vin [i la untdelemn.

29. X Cuviosul P\rintele nostru Chiriac Sihastrul;
Sf=nta Muceni]\ Gudelia.

30. X Sf=ntul sfin]itul Mucenic Grigorie Lumin\to-
rul, arhiepiscop al Armeniei celei mari; Sf. Muceni]\
Ripsimia.
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LUNA OCTOMBRIE
Are 31 de zile. Ziua are 11 ceasuri [i noaptea 13.

1. Sf=ntul Apostol Anania, unul din cei [aptezeci;
Cuviosul P\rintele nostru Roman Melodul (f\c\torul
de c=nt\ri).

(†) Tot `n aceast\ zi pr\znuim [i Acoper\m=ntul
Preasfintei St\p=nei noastre N\sc\toarei de Dumnezeu
[i pururea Fecioarei Maria.

2. X Sf=ntul Sfin]itul Mucenic Ciprian; Sf=nta Mu-
ceni]\ Iustina fecioara; Cuviosul Teofil M\rturisitorul.

3. X Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Dionisie Areopagitul,
Dionisie, episcopul Alexandriei, Elefterie [i Rustic.

4. Sf=ntul P\rintele nostru Ierotei, episcopul Atenei;
Sfin]ii Mucenici Audact, Domnina [i Clistena.

5. Sfintele Muceni]e Haritina [i Memelta.
6. X) Sf=ntul Apostol Toma; Sf=nta Muceni]\

Erotiida. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.
7. Sfin]ii Mucenici Serghie [i Vah; Sfin]ii Polihronie

[i Chesarie diaconul.
8. Cuvioasa maica noastr\ Pelaghia; Sf=nta Taisia.
9. X) Sf=ntul Apostol Iacov al lui Alfeu; Cuviosul P\-

rintele nostru Andronic [i Atanasia, so]ia lui. – Dezle-
gare la vin [i la untdelemn.

10.  Sfin]ii Mucenici Evlampie [i Evlampia, sora lui,
[i Teofil M\rturisitorul.
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11.  Sf=ntul Apostol Filip, unul din cei [apte diaconi;
Cuviosul P\rintele nostru Teofan M\rturisitorul, mi-
tropolitul Niceei; Sfintele Muceni]e Zenaida [i Filonia.

Duminica, dup\ 11 ale acestei luni, se c=nt\ slujba
Sfin]ilor P\rin]i care au fost la al VII-lea Sobor ce s-a
]inut la Niceea (787).

12. Sfin]ii Mucenici Prov, Tarah [i Andronic; Prea-
cuviosul P\rintele nostru Cosma, f\c\torul de canoane,
episcopul Maiumei.

13. † Aducerea Moa[telor Sf. Ap. Andrei la Ia[i; Sfin]ii
Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica [i Florentie.

14. Sfin]ii Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie,
Chelsie [i Silvan, Cuviosul Savin.

†) ~n aceea[i zi se pr\znuie[te [i Cuvioasa maica
noastr\ Parascheva (ale c\rei sfinte moa[te se afl\ `n bi-
serica catedral\ a sfintei Mitropolii a Moldovei [i Buco-
vinei, `n Ia[i).

15. Sfin]itul Cuvios [i Mucenic Luchian, Preotul An-
tiohiei; Cuviosul P\rinte Eftimie cel Nou; Cuvio[ii Sa-
vin, episcopul [i Vars, episcopul Edesei.

16. Sf=ntul Mucenic Longhin, suta[ul; Cuviosul Mal.
17. Sf=ntul Prooroc Oseea; Cuviosul Mucenic An-

drei Criteanul.
18. X Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Luca; Sfin]ii Mu-

cenici Iulian [i Martin. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.
19. Sf=ntul Prooroc Ioil; Sfin]ii Mucenici Uar [i

Felix.
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20.  X Sfin]ii mari Mucenici: Artemie, Evor, Evnoi [i
Matroana; Cuviosul Gherasim cel Nou.

21. † Cuvio[ii Visarion, Sofronie [i Oprea; Sfin]ii
Preo]i M\rturisitori Ioan din Gale[ [i Moise M\cinic
din Sibiel; Cuviosul P\rintele nostru Ilarion cel Mare.

22. Sf=ntul [i `ntocmai cu apostolii Averchie, episco-
pul Ierapolei, f\c\torul de minuni. Sfin]ii [apte tineri
din Efes: Maximilian, Iamvlih, Martian, Dionisie, An-
tonin, Exacustodian [i Constantin; Sfin]ii Mucenici Ie-
raclie, Teodota [i Glicheria.

23. X) Sf=ntul Mucenic [i Apostol Iacov, fratele
(ruda) Domnului, [i Ignatie patriarhul. – Dezlegare la
vin [i la untdelemn.

24.  Sf=ntul mare Mucenic Areta [i cei `mpreun\ cu
d=nsul; Sfin]ii Mucenici Valentin [i Sevastiana;
Cuviosul Proclu patriarhul.

25. Sfin]ii Mucenici Marcian [i Martirie; Sf=nta Tavita.
26. †) Sf=ntul mare Mucenic Dimitrie, izvor=torul de

mir; pomenirea marelui [i `nfrico[\torului cutremur. –
Praznic [i dezlegare la vin [i la untdelemn.

27. Sf=ntul Mare Mucenic Nestor.
† Tot `n aceast\ zi facem [i pomenirea Cuviosului P\-

rintelui nostru Dimitrie cel Nou (din Basarabi), ale c\-
rui sfinte moa[te se afl\ `n biserica catedral\ a sfintei
Patriarhii din Bucure[ti.

28.  Sfin]ii Mucenici Terentie [i Neonila, so]ia lui, [i
cei [apte copii ai lor: Sarvil, Nita, Ierax, Teodul, Fota,
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Vil [i Eunichie; Cuviosul P\rintele nostru {tefan Sava-
itul [i Firmilian.

29. Sf=nta Cuvioas\ Muceni]\ Anastasia Romana;
Cuviosul P\rintele nostru Avramie.

30. Sfin]ii Mucenici Zenovie, episcopul, [i Zenovia,
sora sa, Eutropia; Apostolul Cleopa [i Iosif patriarhul.

31. Sfin]ii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban,
Aristobul, Narcis; Sfin]ii Mucenici Epimah [i Iacob,
episcopul.
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LUNA NOIEMBRIE
Are 30 de zile. Ziua are 10 ceasuri [i noaptea 14.

1. X Sfin]ii doctori f\r\ de argin]i [i f\c\tori de mi-
nuni Cosma [i Damian, din Asia; Sf=ntul Erminigheld.
– Dezlegare la vin [i la untdelemn.

2. Sfin]ii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpi-
difor, Anempodist, Eudoxie [i Agapie.

3. Sfin]ii Mucenici Archepsima, Iosif [i Aitala, diaco-
nul; pomenirea `nnoirii bisericii Sf=ntului mare Muce-
nic Gheorghe din Lida, unde este pus cinstitul lui trup.

4. Cuviosul P\rintele nostru Ioanichie cel Mare;
Sfin]ii Mucenici Nicandru, episcopul [i Ermeu, preotul.

5. Sfin]ii Mucenici Galaction [i Epistimia; Sfin]ii
Silvan [i Grigorie, arhiepiscopul.

6. X Sf=ntul P\rintele nostru Pavel M\rturisitorul,
patriarhul Constantinopolului; Cuviosul Luca.

7. Sfin]ii 33 de Mucenici cei din Melitina; Cuviosul
P\rintele nostru Laz\r, f\c\torul de minuni, care a
sih\strit `n Muntele Galissiei.

8. †) Soborul mai-Marilor Voievozi [i cetelor `ncep\-
tori Mihail [i Gavriil [i al tuturor cere[tilor puteri. –
Dezlegare la vin [i la untdelemn.

9. Sfin]ii mucenici Onisifor [i Porfirie; Cuvioasele
Maici Matroana [i Teoctisa; Sf=ntul Artemon.

10.  Sfin]ii Apostoli din cei 70: Olimp, Rodion, Erast, So-
sipatru [i Cvart; Sfin]ii Mucenici: Orest [i Mil, episcopul.
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11. Sfin]ii Mucenici Mina, Victor [i Vichentie; Sf=nta
Muceni]\ {tefaniada.

X) Cuviosul P\rintele nostru Teodor Studitul M\r-
turisitorul.

12. X Sf=ntul P\rintele nostru Ioan cel Milostiv, pa-
triarhul Alexandriei; Cuviosul P\rintele nostru Nil,
pustnicul.

13. †) Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Ioan Gur\ de
Aur, patriarhul Constantinopolului. – Dezlegare la vin
[i la untdelemn.

14. † Sf=ntul [i `ntru tot l\udatul Apostol Filip, unul
din cei 12 Apostoli, [i Sf=ntul Grigorie Palama, arhie-
piscopul. – Dezlegare la pe[te.

15.  † Sf. Cuv. Paisie de la Neam]; Sfin]ii Mucenici [i
M\rturisitori: Gurie, Samona [i Aviv, diaconul. – Din
aceast\ zi se `ncepe postul Na[terii Domnului.

16.  X) Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Matei. – Dezle-
gare la vin [i la untdelemn.

17.  X Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Grigorie, epis-
copul Neocezareei, f\c\torul de minuni; Cuviosul La-
z\r Zugravul.

18.  Sfin]ii Mucenici Platon, Roman [i Zaheu.
19. Sf=ntul Prooroc Avdie; Sf=ntul Mucenic Varlaam.
20. ~naintepr\znuirea Intr\rii `n biseric\ a Preasfin-

tei de Dumnezeu N\sc\toarei; P\rintele nostru Proclu,
patriarhul Constantinopolului; Sfin]ii Mucenici Ana-
tolie [i Dasie cel din Durostor (Silistra).
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†) Cuviosul P\rintele nostru Grigorie Decapolitul
(ale c\rui sfinte moa[te se afl\ `n sf=nta m\n\stire
Bistri]a din jude]ul V=lcea).

21. (†) Intrarea `n biseric\ a Preasfintei St\p=nei
noastre de Dumnezeu N\sc\toarea [i pururea Fecioara
Maria. – Praznic [i dezlegare la pe[te.

22. Sfin]ii Apostoli din cei 70: Filimon, Onisim, Arhip [i
Apfia [i cei `mpreun\ cu d=n[ii; Sf=nta Muceni]\ Cecilia.

23. † Cei `ntre sfin]i P\rin]ii no[tri: Grigore, episcopul
Acragandelor, [i Amfilohie, episcopul Iconiei; Cuviosul
Sisinie; Cuviosul Antonie de la Iezerul, din jude]ul V=lcea.

24. Sfin]ii Mucenici Clement, papa Romei, [i Petru
al Alexandriei.

25. † Sf=nta mare Muceni]\ Ecaterina; Sf=ntul mare
Mucenic Mercurie. – ~n aceast\ zi se odov\ie[te praznicul
Intr\rii `n biseric\. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

26. Cuviosul P\rintele nostru Alipie St=lpnicul [i
Cuviosul Stelian Paflagonul.

27. X Sf=ntul mare Mucenic Iacob Persul; Cuviosul
Natanael; Sf=ntul Onufrie.

28. X Sf=ntul Cuviosul Mucenic {tefan cel Nou;
Sf=ntul Mucenic Irinarh.

29. Sfin]ii Mucenici Paramon [i Filumen; Cuviosul
P\rintele nostru Acachie cel de la scar\.

30. †) Sf=ntul [i `ntru tot l\udatul Apostol Andrei,
cel Int=i chemat; Sf=ntul Frumentie, episcopul. –
Dezlegare la vin [i la untdelemn.
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LUNA DECEMBRIE
Are 31 de zile. Ziua are 9 ceasuri [i noaptea 15.

1. Sf=ntul Prooroc Naum; Cuviosul Filaret Milostivul.
2. Sf=ntul Prooroc Avacum; Sf=nta Muceni]\ Meropi.
3. Sf=ntul Prooroc Sofonie; Cuviosul Ioan Sinaitul

(Sihastrul), episcopul Coloniei.
4. † Sf=nta mare Muceni]\ Varvara; Cuviosul P\rin-

tele nostru Ioan Damaschin. – Dezlegare la vin [i la unt-
delemn.

5. † Preacuviosul [i purt\torul de Dumnezeu P\rin-
tele nostru Sava cel Sfin]it; Sf=ntul Mucenic Anastasie.
– Dezlegare la vin [i la untdelemn.

6. †) Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Nicolae, arhie-
piscopul Mirei Lichiei, f\c\torul de minuni. – Praznic.
Dezlegare la vin [i la untdelemn.

7. Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Ambrozie, episco-
pul Mediolanului.

†) Sf=nta Muceni]\ Filofteia fecioara (ale c\rei sfinte
moa[te se afl\ la Curtea de Arge[).

8. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Patapie [i Sofronie, episco-
pul Ciprului; Sfin]ii Apostoli Sosten, Apolo, Chifa, Tihic,
Epafrodit, Cezar [i Onisifor.

9. X) Z\mislirea Sfintei Fecioare de c\tre str\moa[a
Ana; Prooroci]a Ana. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

10. Sfin]ii Mucenici Mina, Ermoghen, Eugraf, Cali-
cheladeu, Ghemel.
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11.  Sfin]ii P\rin]ii no[tri Daniel St=lpnicul [i Luca;
Sf=ntul Mucenic Varsava; Sfin]ii Mucenici Achepsei,
Aitala, Terentie, Vichentie, Emilian [i Vevea.

12. † Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru [i f\c\torul de
minuni Spiridon; Sf=ntul Alexandru, arhiepiscopul. –
Dezlegare la vin [i la untdelemn.

13. † Sfin]ii Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie,
Mardarie [i Orest; Sf=nta Muceni]\ Lucia fecioara;
Cuviosul Arsenie, cel din Latro. – Dezlegare la vin [i la
untdelemn.

Duminica Sfin]ilor Str\mo[i, adic\ a Sfin]ilor P\rin]i
celor mai dinainte.

14.  Sfin]ii Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Filimon,
Apolonie [i Arian.

15. † Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Elefterie, Suzana [i Vah
cel Nou; Cuviosul P\rintele nostru Pavel cel din Latro.

16. Sf=ntul Prooroc Agheu; Sf=ntul Mucenic Marin;
Sf=nta Teofana `mp\r\teasa.

17. X Sf=ntul Prooroc Daniel [i Sfin]ii trei tineri: Ana-
nia, Azaria [i Misail. - Dezlegare la vin [i la untdelemn.

Duminica ̀ naintea Na[terii lui Hristos, a Sfin]ilor P\rin]i.
18. † Sf=ntul Cuvios Daniil Sihastrul; Sf=ntul Muce-

nic Sebastian; Sf=nta Muceni]\ Zoe [i cei `mpreun\ cu
d=n[ii; Sf=ntul P\rintele nostru Modest, arhiepiscopul
Ierusalimului; Cuviosul Flor.

19. Sf=ntul Mucenic Bonifatie; Cuviosul Grighentie;
Sf=nta Aglaia.
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20. X ~naintepr\znuirea Na[terii dup\ trup a Dom-
nului Dumnezeului [i M=ntuitorului nostru Iisus Hris-
tos; Sf=ntul sfin]itul Mucenic Ignatie, purt\torul de
Dumnezeu.  – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

21. Sf=nta Muceni]\ Iuliana cea din Nicomidia;
Sf=ntul Temistocle.

22. Sf=nta Mare Muceni]\ Anastasia; Sfin]ii Muce-
nici Hrisogon [i Teodota.

23. X Sfin]ii zece Mucenici din Creta; Cuvio[ii Pavel
[i Naum.

24. Sf=nta Cuvioas\ Muceni]\ Eugenia [i cele `mpre-
un\ cu d=nsa. – Ajunul Cr\ciunului.

25. (†) Na[terea cea dup\ trup a Domnului Dumne-
zeului [i M=ntuitorului nostru Iisus Hristos.

Praznic [i dezlegare la toate cele de m=ncare din aceast\
zi p=n\ `n ajunul Bobotezei. Mijloceasurile nu se citesc.

26. (†) Soborul Preasfintei N\sc\toarei de Dumnezeu;
Sf=ntul Mucenic Eftimie, episcopul Sardelor.

† Tot `n aceast\ zi se face [i pomenirea Preacu-
viosului P\rintelui nostru de Dumnezeu purt\torul
Nicodim cel Sfin]it de la Tismana (din ale c\rui sfinte
moa[te se afl\ o parte la a sa sf=nt\ M\n\stire Tismana
din jude]ul Gorj).

Duminic\ dup\ Na[terea Domnului, pomenirea sfin-
]ilor [i drep]ilor Iosif, logodnicul Fecioarei, David, `m-
p\ratul [i Iacob, fratele (ruda) Domnului. (Despre Iacob
vezi ziua de 23 octombrie).
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27.  †) Sf=ntul Apostol `nt=iul Mucenic [i Arhidiacon
{tefan; Cuviosul P\rintele nostru Teodor M\rturisi-
torul [i fratele s\u, Teofan Pustnicul.

28.  Sfin]ii dou\zeci de mii de Mucenici, cei ar[i `n
Nicomidia.

29.  Sfin]ii paisprezece mii de prunci, cei uci[i de
Irod; Cuviosul P\rintele nostru Marcel, egumenul m\-
n\stirii celor neadormi]i (achimi]ilor).

30.  Sf=nta Muceni]\ Anisia; Cuvioasa Teodora. Tot
`n aceast\ zi se c=nt\ slujba cuvioasei Melania, pentru c\ la
31 decembrie se odov\ie[te praznicul Na[terii Domnului.

31. Sf=ntul Mucenic Hermes; Cuvioasa Melania
Romana; Cuviosul Zotic preotul, hr\nitorul copiilor
s\rmani. ~n aceast\ zi se odov\ie[te praznicul Na[terii
Domnului.
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LUNA IANUARIE
Are 31 de zile. Ziua are 10 ceasuri [i noaptea 14.

1. (†) T\ierea-`mprejur cea dup\ trup a Domnului
nostru Iisus Hristos; cel `ntre sfin]i P\rintele nostru
Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei.

2. ~nainte-pr\znuirea Botezului Domnului; cei `ntre
sfin]i P\rintele nostru Silvestru, papa Romei, [i Serghie.

3. Sf=ntul Prooroc Maleahi; Sf=ntul Mucenic Gordie.
4. Soborul Sfin]ilor 70 de Apostoli; Cuviosul P\rintele

nostru Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei.
5. Sfin]ii Mucenici Teopempt [i Teona; Cuvioasa

Sinclitichia. – Ajunul Botezului Domnului. – Post `n orice
zi s-ar `nt=mpla.

6. (†) Sf=ntul Botez al Domnului Dumnezeului [i
M=ntuitorului nostru Iisus Hristos. – Praznic [i dezle-
gare la toate.

7. †) Soborul Sf=ntului m\ritului Prooroc ~naintemer-
g\torului [i Botez\torului Ioan. – Praznic [i dezlegare la pe[te.

8. Dup\-pr\znuirea Botezului Domnului; Cuvio[ii
P\rin]ii no[tri Gheorghe Hozevitul, Emilian M\rtu-
risitorul; Cuvioasa Maica noastr\ Domnica.

9. Dup\-pr\znuirea Botezului Domnului; Sf=ntul
Mucenic Polieuct; Cuviosul Eustratie. 

10.  Dup\-pr\znuirea Botezului Domnului; cel `ntre
sfin]i P\rintele nostru Grigorie, episcopul Nyssei; Cu-
vio[ii Dometian, episcopul Meletinei, [i Marcian
preotul; Sf=ntul Cuvios Antipa de la Calapode[ti.
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11. † Dup\-pr\znuirea Botezului Domnului; Cu-
viosul P\rintele nostru Teodosie, `ncep\torul vie]ii c\lu-
g\re[ti de ob[te. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

12. Dup\-pr\znuirea Botezului Domnului; Sfintele
Muceni]e Tatiana diaconi]a [i Eutasia.

13. Dup\-pr\znuirea Botezului Domnului; Sfin]ii
Mucenici Ermil [i Stratonic.

~n aceast\ zi se c=nt\ [i slujba Stin]ilor P\rin]i celor
uci[i `n Sinai [i Rait, pentru c\ la 14 ianuarie se odov\ie[te
praznicul Botezului Domnului.

14.  Cuvio[ii P\rin]ii no[tri cei uci[i `n Sinai  [i Rait. –
~n aceast\ zi se odov\ie[te praznicul Botezului Domnului.

15.  X Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Pavel Tebeul [i Ioan
Coliba[ul.

16.  X Cinstirea lan]ului Sf=ntului m\ritului [i `ntru
tot l\udatului Apostol Petru; Sfin]ii Mucenici Pevsip [i
cei `mpreun\ cu el. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

17.  †) Cuviosul [i purt\torul de Dumnezeu P\rintele
nostru Antonie cel Mare. – Praznic [i dezlegare la vin [i
la untdelemn.

18. † Cei `ntre sfin]i P\rin]ii no[tri arhiepiscopii
Alexandriei, Atanasie [i Chiril. – Praznic [i dezlegare la
vin [i la untdelemn.

19.  X Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Macarie Egipteanul,
Arsenie [i Marcu.

20. † Cuviosul [i de Dumnezeu purt\torul P\rintele nos-
tru Eftimie cel Mare. – Praznic [i dezlegare la vin [i la
untdelemn.
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21. Cuviosul P\rintele nostru Maxim M\rturisito-
rul; Sfin]ii Mucenici Neofit, Evghenie, Candid, Vale-
rian [i Achila.

22. X Sf=ntul Apostol Timotei; Sf=ntul Cuviosul Mu-
cenic Anastasie Persul. – Dezlegare la vin [i untdelemn.

23. X Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Clement, episcopul
Ancirei, [i Agatanghel.

24. Cuvioasa noastr\ Xenia, Sf=ntul Mucenic Vavila.
25.  †) Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Grigorie de

Dumnezeu cuv=nt\torul, patriarhul Constantinopolu-
lui; † Sf=ntul Bretanion, Episcopul Tomisului; Cuvio-
sul Publie. – Praznic [i dezlegare la vin [i untdelemn.

26. Cuviosul P\rintele nostru Xenofont, so]ia sa
Maria [i fiii lor: Arcadie [i Ioan.

27.  † Aducerea moa[telor celui `ntre sfin]i P\rintelui
nostru Ioan Gur\ de Aur. – Praznic [i dezlegare la vin [i
la untdelemn.

28. X Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Efrem Sirul, Paladie [i
Iacob.

29. † Aducerea moa[telor Sf=ntului sfin]itului Muce-
nic Ignatie, purt\torul de Dumnezeu.

30. †) Cei `ntre sfin]i P\rin]ii no[tri mari Ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuv=nt\torul [i
Ioan Gur\ de Aur; Sf=ntul sfin]itul Mucenic Ipolit,
papa Romei. – Praznic [i dezlegare la vin [i la untdelemn.

31. X Sfin]ii doctori f\r\ de argin]i [i f\c\tori de mi-
nuni Chir [i Ioan.

596

C M

Y K

C M

Y K

SINAXAR



LUNA FEBRUARIE
Are 28 de zile, iar de este an bisect, 29.

Ziua are 11 ceasuri [i noaptea 13.

1. ~nainte-pr\znuirea ~nt=mpin\rii Domnului Dum-
nezeului [i M=ntuitorului nostru Iisus Hristos; Sf=ntul
Mucenic Trifon; Sfintele Muceni]e Perpetua [i Felicitas.

2. (†) ~nt=mpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. –
Praznic [i dezlegare la pe[te.

3. X Sf=ntul [i Dreptul Simeon, de Dumnezeu
primitorul; Sf=nta Ana, prooroci]a.

4. Cuviosul P\rintele nostru Isidor Pelusiotul; Sf=n-
tul Mucenic Avramie.

5. Sfintele Muceni]e Agata [i Teodula.
6. Cuviosul P\rintele nostru Vucol, episcopul Smir-

nei; Sfin]ii Mucenici Iulian, Fausta [i Fotie patriarhul.
7. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Partenie, episcopul Damas-

cului, [i Luca; Sfin]ii 1003 mucenici din Nicomidia. –
Dezlegare la vin [i untdelemn.

8. X Sf=ntul mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf=ntul
Prooroc Zaharia.

9. Sfin]ii Mucenici Nichifor, episcopul Marcel [i Pan-
gratie. - ~n aceast\ zi se odov\ie[te praznicul ~nt=mpin\rii.

10. † Sf=ntul sfin]itul Mucenic Haralambie; Sf=nta
Muceni]\ Valentina. De nu este Postul cel Mare se c=nt\
[i slujba Sf=ntului Mucenic Nichifor.

11. Sf=ntul sfin]itul Mucenic Vlasie, episcopul Sevas-
tiei; Sf=nta Teodora `mp\r\teasa.
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12. Cei `ntre sfin]i P\rin]ii no[tri Meletie, arhiepis-
copul Antiohiei celei mari, [i Antonie patriarhul; Sf=n-
tul Mucenic Hristea.

13. Cuviosul P\rintele nostru Martinian; Sfin]ii
Apostoli Acvila [i Priscila.

14. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Auxen]iu, Maron [i
Avraam.

15. Sf=ntul Apostol Onisim; Sf=ntul Mucenic Maior.
16. Sfin]ii Mucenici Pamfil, Valentin [i cei `mpreun\

cu d=n[ii; Cuviosul Flavian.
17. X Sf=ntul mare Mucenic Teodor Tiron; Sf=nta

Mariamna. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.
18. Sf=ntul P\rintele nostru Leon, papa Romei; Cu-

vio[ii Agapit, Mariam [i Pulheria.
19. Sfin]ii Apostoli: Arhip, Filimon [i Apfia; Cuvio[ii

Evghenie [i Macarie.
20. Cei `ntre sfin]i P\rin]ii no[tri Leon, episcopul

Cataniei, [i Agaton; Cuviosul Visarion.
21. Cuviosul P\rintele nostru Timotei; Sf=ntul

Eusta]iu, episcopul Antiohiei.
22. Aflarea cinstitelor moa[te ale Sfin]ilor celor din

Eughenia. Cuvio[ii Atanasie, Talasie [i Irineu (Limneu).
23. † Sf=ntul sfin]itul Mucenic Policarp, episcopul

Smirnei; Sf=nta Gorgonia.
24. †) ~nt=ia [i a doua aflare a cinstitului cap al Sf=n-

tului m\ritului Prooroc, ~naintemerg\tor [i Botez\tor
Ioan. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.
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25. Sfin]ii Tarasie, arhiepiscopul Constantinopo-
lului, Alexandru [i Ipatie.

26. Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Porfirie, arhie-
piscopul Gazei; Sf=nta Muceni]\ Fotini; Sf=ntul Teo-
dor.

27. Cuviosul P\rintele nostru Procopie M\rturisi-
torul; Cuviosul Talaleu.

28. Cuviosul P\rintele nostru Vasile M\rturisitorul,
care a sih\strit `mpreun\ cu Sf=ntul Procopie.

29. † Cuviosul P\rintele nostru Casian Romanul [i
Gherman din Dobrogea.
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LUNA MARTIE
Are 31 de zile. Ziua 12 ceasuri [i noaptea 12.

1. Cuvioasa Muceni]\ Evdochia; Cuvioasa Domnina.
2. Sf=ntul sfin]itul Mucenic Teodot, episcopul

Cirenei; Sfin]ii Mucenici Isihie [i Nestor.
3. Sfin]ii Mucenici Eutropie cu ai s\i, Cleonic [i

Vasilisc.
4. Cuviosul P\rintele nostru Gherasim cel de la

Iordan; Sfin]ii Mucenici Pavel [i Iuliana, sora lui.
5. Sfin]itul Mucenic Conon; Sf=nta Muceni]\ Iraida.
6. Sfin]ii 42 de Mucenici din Amoreea; Sf=ntul

Eufrosin.
7. Sfin]ii sfin]i]i Mucenici episcopi din Cherson: Vasilevs,

Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatador [i Elpidie.
8. Cuviosul P\rintele nostru Teofilact M\rturisi-

torul, episcopul Nicomidiei.
9. †) Sfin]ii 40 de Mucenici, care au p\timit `n ieze-

rul Sevastiei. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.
10. Sfin]ii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie [i cei

`mpreun\ cu d=n[ii.
11. Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Sofronie, pa-

triarhul Ierusalimului; Sfin]ii Mucenici Trofim [i Lalu.
12.  Cuviosul P\rintele nostru Teofan M\rturisitorul

al Sigrianei; Sf=ntul Grigorie Dialogul.
13.  Aducerea moa[telor celui `ntre sfin]i P\rintelui

nostru Nichifor, patriarhul Constantinopolului.
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14. Cuviosul P\rintele nostru Benedict; Sf=ntul Mu-
cenic Alexandru preotul.

15. Sfin]ii Mucenici Agapie, Plisie, Timolau [i cei `m-
preun\ cu d=n[ii.

16. Sfin]ii Mucenici Sabin, Papa, Romano [i Amin.
17. Cuviosul P\rintele nostru Alexie, omul lui Dum-

nezeu; Sf=ntul Mucenic Marin.
18. Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Chiril, arhiepis-

copul Ierusalimului.
19. Sfin]ii Mucenici Hristant, Daria [i Ilaria.
20. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri cei uci[i `n M\n\stirea

Sf=ntul Sava cel Sfin]it.
21. Cuviosul P\rintele nostru Iacob, episcopul [i

m\rturisitorul; Sfin]ii Toma [i Serapion.
22. Sf=ntul Sfin]itul Mucenic Vasile, preotul bisericii

din Ancira; Sf=nta Drosida.
23. Sf=ntul Cuviosul Mucenic Nicon [i cei 199 de

ucenici ai lui, care au m\rturisit `mpreun\ cu el.
24. X ~nainte-pr\znuirea Bunei Vestiri; Sf=ntul Cu-

viosul P\rintele nostru Zaharia; Sf=ntul Mucenic Lu-
ca; Sf=ntul Artemon episcopul.

25. (†) Buna Vestire, a Preasfintei St\p=nei noastre
de Dumnezeu N\sc\toarea [i pururea Fecioara Maria.

Praznic [i dezlegare la pe[te, dac\ nu este `n S\pt\m=na
Patimilor.

26. X Soborul Arhanghelului Gavriil; Sfin]ii Muce-
nici Montanus, preotul [i so]ia sa Maxima. – Dezlegare
la vin [i la untdelemn.
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27. Sf=nta Muceni]\ Matroana cea din Tesalonic;
Sf=ntul Prooroc Anania.

28. Cuviosul {tefan, f\c\torul de minuni, [i Ilarion
cel Nou; Sfin]ii Mucenici Filit [i Lidia.

29. Cuviosul P\rintele nostru Marcu, episcopul
Aretuselor, Chiril diaconul [i cei `mpreun\ cu d=n[ii.

30. Cuviosul P\rintele nostru Ioan, care a scris
«Scara»; Sf=ntul Prooroc Ioad; Sf=nta Evula.

31. Cuviosul [i f\c\torul de minuni Ipatie, episcopul
Gangrei; Sfin]ii Acachie [i Veniamin.
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LUNA APRILIE
Are 30 de zile. Ziua are 13 ceasuri [i noaptea 11.

1. Cuvioasa Maica noastr\ Maria Egipteanca; Cu-
viosul Macarie M\rturisitorul.

2. Cuviosul P\rintele nostru Tit, f\c\torul de mi-
nuni; Sfin]ii Mucenici Amfian [i Edesie.

3. Cuviosul P\rintele nostru Nichita M\rturisitorul,
egumenul M\n\stirii Midichiei; Sf=ntul Mucenic Elpi-
difor.

4. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Iosif, scriitorul de c=nt\ri,
Gheorghe cel de la Maleon, Zosima [i Platon.

5. Sfin]ii Mucenici Teodul, Agatopod [i cei `mpreun\
cu d=n[ii, Claudie, Diodor, Serapion [i Nichifor.

6. Sf=ntul Irineu de Sirmium; Cel `ntre sfin]i P\rin-
tele nostru Eutihie, Patriarhul Constantinopolului;
Cuvioasa Platonida.

7. Cuviosul P\rintele nostru Gheorghe M\rturisito-
rul, episcopul Meletinei; Sf=ntul Mucenic Caliopie;
Sf=nta Muceni]\ Achilina.

8. Sfin]ii Apostoli din cei 70: Irodion, Agav, Ruf [i cei
`mpreun\ cu d=n[ii; Sf=ntul Celestin, papa Romei.

9. Sf=ntul Mucenic Eupsihie din Cezareea; Cuviosul
Vadim.

10. Sfin]ii Mucenici Terentie, Pompie, African,
Maxim [i cei `mpreun\ cu d=n[ii; Sf=ntul Dima.

11. Sf=ntul sfin]itul Mucenic Antipa, episcopul
Pergamului Asiei; Cuvioasa Trifina.
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†) Tot `n aceast\ zi, Sf=ntul Ierarh Calinic de la
Cernica.

12. † Sf. Mc. Sava de la Buz\u; Cuviosul P\rintele nostru
Vasile M\rturisitorul, episcopul Pariei; Sf=nta Antuza.

13. Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Artemon, Cvintilian [i
Dada.

14. Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Martin M\rturi-
sitorul, Ep. Romei; Sf=nta Muceni]\ Tomaida.

15. Sfin]ii Apostoli dintre cei 70: Aristarh, Pud [i
Trofim.

16. Sfintele Muceni]e fecioare Agapia, Irina [i Hionia.
17. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Simeon, episcopul, Aca-

chie, episcopul, Avdela, Adrian [i Agapet, episcopul.
18.  Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Ioan, ucenicul Sf=ntului

Grigorie Decapolitul [i Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei;
Sfin]ii Mucenici Sava Gotul [i Cosma episcopul.

19. Cuviosul P\rintele nostru Ioan cel de la Lavra
Veche; Sfin]ii Pafnutie [i Gheorghe.

20. Cuviosul P\rintele nostru Teodor Trihina; Sf=n-
tul Apostol Zaheu; Sf=ntul Mucenic Atanasie; Sf=ntul
Teotim, Episcopul Tomisului.

21. Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Ianuarie, episcopul [i cei
`mpreun\ cu d=nsul; Teodor cel din Perga [i Alexandra
`mp\r\teasa; Sf=nta Muceni]\ Filipia; Cuviosul Atana-
sie Sinaitul.

22. Cuviosul P\rintele nostru Teodor Sicheotul;
Sf=ntul Natanael.
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23. (†) Intrarea Domnului `n Ierusalim; Sf=ntul
m\ritul mare Mucenic Gheorghe, purt\torul de
biruin]\ [i f\c\torul de minuni. – Praznic [i dezlegare la
vin [i la untdelemn.

24. Sf=ntul Mucenic Sava Stratilat; Cuvioasa Maica
noastr\ Elisabeta, f\c\toarea de minuni; † Sfin]ii
Ierarhi Ilie Iorest [i Sava, Mitropolitul Transilvaniei;
Iosif M\rturisitorul din Maramure[.

25. X) Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Marcu. – Dez-
legare la vin [i la untdelemn.

26. Sf=ntul sfin]itul Mucenic Vasile, episcopul Ama-
siei; Sf=nta Glafira.

27. X Sf=ntul sfin]itul Mucenic Simeon, fratele (ru-
da) Domnului.

28. Sfin]ii Apostoli dintre cei 70: Iason [i Sosipatru;
Sfin]ii Mucenici Maxim, Dada [i Cvintilian.

29. Sfin]ii 9 Mucenici cei din Cizic; Cuviosul P\rin-
tele nostru Memnon, f\c\torul de minuni.

30. X) Sf=ntul Apostol Iacob, fratele Sf=ntului Apos-
tol Ioan, de Dumnezeu cuv=nt\torul; Sf=ntul Donat. –
Dezlegare la vin [i la untdelemn.
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LUNA MAI
Are 31 de zile. Ziua are 14 ceasuri [i noaptea 10.

1. Sf=ntul Prooroc Ieremia; Cuviosul Eftimie,
Igna]iu [i Acachie; Cuvioasa Isidora.

2. X Aducerea moa[telor celui `ntre sfin]i P\rintelui
nostru Atanasie cel Mare (vezi ianuarie 18). – Dezlegare
la vin [i la untdelemn.

3. Sfin]ii Mucenici Timotei [i Mavra; Sf=ntul Diodor.
† Tot `n aceast\ zi pomenirea Preacuviosului P\rin-

telui nostru Teodosie, egumenul M\n\stirii Pecerska, `n-
cep\torul vie]ii monahice[ti de ob[te pe p\m=ntul Rusiei.

4. Sf=nta Cuvioasa Muceni]\ Pelaghia; Cuviosul
Valerian.

5. Sf=nta [i m\rita Muceni]\ Irina; Sfin]ii Mucenici
Neofit [i Gaian.

6. Sf=ntul [i dreptul Iov, mult-r\bd\torul; Cuvio[ii
Mamant [i Pahomie.

7. X Pomenirea semnului Cinstitei Cruci ce s-a ar\-
tat pe cer `n cetatea Ierusalimului; Sf=ntul Mucenic
Acachie.

8. † Sf=ntul m\ritul [i `ntru tot l\udatul Apostol [i
Evanghelist Ioan, de Dumnezeu cuv=nt\torul; Cuvio-
sul P\rintele nostru Arsenie cel Mare. – Dezlegare la vin
[i la untdelemn.

9. Aducerea moa[telor Sf=ntului Ierarh Nicolae;
Sf=ntul Prooroc Isaia; Sf=ntul Mucenic Hristofor.
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10. X) Sf=ntul Apostol Simon Zilotul; Cuviosul
Isihie. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

11. Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Mochie, Acachie [i
Dioscur; `nnoirea Constantinopolului.

12. X Cei `ntre sfin]i P\rin]ii no[tri Epifanie, arhiepis-
copul Ciprului, [i Gherman, patriarhul Constantino-
polului.

† Tot `n aceast\ zi, Sf=ntul Mucenic Ioan Valahul.
13. Sf=nta Muceni]\ Glicheria; Cuviosul Serghie

M\rturisitorul.
14. Sfin]ii Mucenici Isidor cel din insula Hios [i Terapont.
15. X Cuviosul P\rintele nostru Pahomie cel Mare;

Sf=ntul Ahile, arhiepiscopul Larisei, f\c\torul de mi-
nuni. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

16. Cuviosul P\rintele nostru Teodor cel sfin]it, uce-
nicul Cuviosului Pahomie; Sf=ntul Mucenic Isachie.

17. Sf=ntul Apostol Andronic [i cei `mpreun\ cu d=n-
sul; Sf=nta Iunia.

18. Sf=ntul sfin]itul Mucenic Teodot, cel din Ancira;
Sfin]ii Mucenici Petru, Dionisie [i Veniamin [i cei `m-
preun\ cu d=n[ii; Sf=nta Hristina [i cele [apte fecioare
`mpreun\ cu d=nsa.

19. Sf=ntul sfin]itul Mucenic Patrichie, episcopul
Prusiei, [i cei `mpreun\ cu d=nsul; Sf=nta Muceni]\
Chiriachi; Cuviosul Memnon.

20. Sfin]ii Mucenici Talaleu [i Talasie; Cuviosul
Marcu pustnicul.
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21. †) Sfin]ii mari ~mp\ra]i [i `ntocmai cu Apostolii
Constantin [i mama sa Elena. – Praznic [i dezlegare la
vin [i la untdelemn.

22. Sfin]ii Mucenici Vasilisc [i Marcel; Sfin]ii P\rin]i
de la Sinodul al II-lea Ecumenic.

23. Cuviosul P\rintele nostru Mihail M\rturisitorul,
episcopul Sinadei.

24. X Cuviosul P\rintele nostru Simon, cel din Mun-
tele Minunat; Sf=ntul Mucenic Serapion; Sf=nta Muce-
ni]\ Marciana. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

25. † A treia aflare a cinstitului cap al Sf=ntului, M\ri-
tului Prooroc, ~naintemerg\torului [i Botez\torului Ioan;
Sf=ntul Mucenic Celestin. - Dezlegare la vin [i untdelemn.

26. Sf=ntul Apostol Iuda; Sfin]ii sfin]i]i Apostoli Carp
[i Alfeu dintre cei [aptezeci; Sfin]ii Mucenici Averchie [i
Elena.

27. Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Terapont, episcopul
Sardei, [i Alipie.

28. Cuviosul P\rintele nostru Nichita, episcopul Cal-
cedonului; Sf=ntul sfin]itul Mucenic Eladie; Sf=nta
Muceni]\ Eliconida.

29. Sf=nta Cuvioasa Muceni]\ Teodosia, fecioara;
Sfin]ii Mucenici Olivian, episcopul [i Alexandru, epis-
copul Alexandriei.

30. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Isaachie M\rturisitorul,
egumenul M\n\stirii Dalma]iei, [i Varlaam; Sf=ntul
Mucenic Natalie.

31.  Sf=ntul Apostol Ermie; Sfin]ii sfin]i]i Mucenici
Ermie, Eusebie [i Haralambie.
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LUNA IUNIE
Are 30 de zile. Ziua are 15 ceasuri [i noaptea 9.

1. Sfin]ii Mucenici Iustin Martirul [i Filosoful; alt
Iustin [i Firm [i cei `mpreun\ cu d=n[ii.

2. † Sf=ntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava; Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Nichifor
M\rturisitorul, patriarhul Constantinopolului;

† Tot `n aceast\ zi, Sf=ntul Mare Mucenic Ioan cel
Nou, ale c\rui sfinte moa[te se afl\ `n Suceava.

3. Sfin]ii Mucenici Luchilian, cu so]ia [i copiii lor:
Ipatie, Paul [i Paula.

4. † Sfin]ii Mucenici Zotic, Atal, Camasis [i Filip de
la Niculi]el; Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Mitrofan,
patriarhul Constantinopolului; Cuvioasa Sofia.

5. Sfin]ii sfin]i]i Mucenici: Dorotei, episcopul
Tirului, Marcian, Nicandru [i Leonid.

6. Cuvio[ii p\rin]ii no[tri Visarion, f\c\torul de mi-
nuni, [i Ilarion cel Nou, de la M\n\stirea Dalma]iei;
Sfin]ii Mucenici Ghelasie, Eusebia [i Sosana.

7. Sf=ntul sfin]it Mucenic Teodot, episcopul Ancirei;
Sfintele Muceni]e Zinaida [i Sebastian; Cuviosul
Antim.

8. X Aducerea moa[telor Sf=ntului marelui Mucenic
Teodor Stratilat; Sf=nta Muceni]\ Caliopi, Cuvioasa
Melania. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.
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9. X Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Chiril,
arhiepiscopul Alexandriei; Sfintele Muceni]e Tecla,
Mariamni, Marta [i Maria.

10.  Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Timotei, episcopul Pru-
siei, [i Alexandru; Sf=nta Muceni]\ Antonia.

11. X Sfin]ii Apostoli Bartolomeu [i Barnaba. – Dez-
legare la vin [i la untdelemn.

12. X Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Onufrie cel Mare [i
Petru Atonitul.

13. Sf=nta Muceni]\ Achilina; Sf=ntul Trifilie, epis-
copul Levcosiei din Cipru.

14. Sf=ntul Prooroc Elisei; Cel `ntre sfin]i P\rintele
nostru Metodie, patriarhul Constantinopolului.

15. Sf=ntul Prooroc Amos; Ferici]ii Augustin [i Ieronim.
16. Sf=ntul Tihon f\c\torul de minuni, episcopul Ama-

tundei din Cipru; Sf=ntul Mucenic Marcu episcopul.
17. Sfin]ii Mucenici Manuil, Savel [i Ismail, Ino-

chentie, Isavru [i cei `mpreun\ cu d=n[ii.
18. Sfin]ii Mucenici Leontie, Ipatie [i Teodul; Cu-

viosul Erasm.
19. X) Sf=ntul Apostol Iuda, fratele (ruda) Dom-

nului; Cuviosul Paisie cel Mare; Sf=ntul Mucenic Zo-
sima. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

20. Sf=ntul sfin]itul Mucenic Metodie, episcopul Pa-
tarelor; Cuviosul Calist patriarhul.

21. Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Iulian din Tars, [i
Afrodisie.
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22. Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Eusebie, episcopul
Samosatelor, Zenon [i Zina.

23. Sf=nta Muceni]\ Agripina; Sf=ntul Mucenic
Aristocle.

24. (†) Na[terea Cinstitului, M\ritului Prooroc,
~naintemerg\torul [i Botez\torul Ioan; † Aducerea
moa[telor Sf=ntului Ioan cel Nou de la Suceava; Sf=ntul
Niceta de Remesiana. – Praznic [i dezlegare la pe[te.

25. Sf=nta Cuvioasa Muceni]\ Fevronia; Sfin]ii
Mucenici Procopie [i Orentie cu fra]ii s\i.

26. Cuviosul P\rintele nostru David din Tesalonic;
Sf=ntul Ioan, episcopul Go]iei.

27. Cuviosul P\rintele nostru Samson, primitorul de
str\ini; Sf=ntul Mucenic Anect.

28. X Aducerea moa[telor Sfin]ilor doctori f\r\ de
argin]i [i f\c\tori de minuni Chir [i Ioan (vezi ianuarie
31); Sf=ntul Mucenic Papia. – Praznic [i dezlegare la
pe[te.

29. (†) Sfin]ii, m\ri]i [i `ntru tot l\uda]i [i mai-marii
Apostolilor Petru [i Pavel.

30. † Soborul Sfin]ilor m\ri]ilor [i `ntru tot l\uda-
]ilor 12 Apostoli; † Sf=ntul Ierarh Ghelasie de la R=-
me]. – Praznic [i dezlegare la pe[te.
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LUNA IULIE
Are 31 de zile. Ziua are 14 ceasuri [i noaptea 10.

1. † Sf=ntul Ierarh Leontie de la R\d\u]i; Sfin]ii
doctori f\r\ de argin]i [i f\c\tori de minuni Cosma [i
Damian, cei din Roma; Sf=ntul Mavrichir. – Dezlegare
la vin [i untdelemn.

2. X) Punerea `n racl\ a cinstitului ve[m=nt al Prea-
sfintei St\p=nei noastre N\sc\toarei de Dumnezeu `n
Vlaherne; Sf=ntul Iuvenalie patriarhul;

† Sf=ntul Voievod {tefan cel Mare. – Dezlegare la vin
[i la untdelemn.

3. Sf=ntul Mucenic Iachint; cel `ntre sfin]i P\rintele
nostru Anatolie, patriarhul Constantinopolului.

4. Cel `ntre sfin]i P\rintele nostru Andrei, arhiepis-
copul Cretei, [i Preacuvioasa Marta, mama Sf=ntului
Simeon, f\c\torul de minuni; Cuvioasa Chiprila.

5. † Cuviosul [i purt\torul de Dumnezeu P\rintele
nostru Atanasie al Atonului, cu ucenicii s\i; Cuviosul
Lampadie. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

6. Sf=ntul P\rintele nostru Sisoe cel Mare; Sf=nta
Muceni]\ Lucia.

7. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Toma cel din Maleon, Aca-
chie cel de la scar\; Sf=nta mare Muceni]\ Chiriachi.

8. X Sf=ntul mare Mucenic Procopie; Sf=nta Teodosia.
9. Sfin]ii Mucenici Pangratie [i Chiril, episcopul,

Andrei [i Prov.
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10. Sfin]ii 45 de mucenici cei din Nicopolea Armeniei.
† Tot `n aceast\ zi [i pomenirea Preacuviosului P\-

rintelui nostru Antonie din Lavra Pecerska din Kiev, a
celui ce a fost `ncep\tor al tuturor monahilor din Rusia.

11. X Sf=nta [i l\udata Muceni]\ Eufimia, care a fost
hotarul p\rin]ilor; Sf=nta Olga `mp\r\teasa; Sf=ntul
Marcian.

12. Sfin]ii Mucenici Proclu [i Ilarie; Cuviosul P\rin-
tele nostru Mihael cel din Malein; Sf=nta Veronica.

13. X Soborul Arhanghelului Gavriil; Preacuviosul
P\rintele nostru {tefan Savaitul.

14. Sf=ntul Apostol Achila; Sfin]ii Mucenici Just [i
Iraclie.

15. X Sfin]ii Mucenici Chiric [i Iulita; Cuviosul Iosif,
arhiepiscopul Tesalonicului.

16. Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Atinoghen, cu cei zece
ucenici ai lui, Avudin [i Faust. ~n aceast\ zi facem [i po-
menirea sfin]ilor p\rin]i de la Sinoadele: `nt=i, al doi-
lea, al treilea, al patrulea, al cincilea [i al [aselea Ecu-
menice.

17. X Sf=nta mare Muceni]\ Marina; Sf=ntul Eufra-
sie, episcopul; Sfin]ii P\rin]i de la Sinodul al IV-lea
Ecumenic.

18. † Sf=ntul Mucenic Emilian de la Durostor; Sfin-
]ii Mucenici Iachint, cel din Amastrida, Emilian [i Pa-
vel; Sf=nta Muceni]\ Valentina.
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19. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Dia [i Teodor episcopul;
Cuvioasa Maica noastr\ Macrina, sora Marelui Vasile.

20. †) Sf=ntul M\ritul Prooroc Ilie Tesviteanul. –
Dezlegare la vin [i la untdelemn.

21. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Simeon, cel ce s-a f\cut
nebun pentru Hristos, [i Ioan, cel ce a sih\strit `mpre-
un\ cu d=nsul; Sf=ntul Prooroc Iezechiel.

22. X Sf=nta mironosi]\ [i `ntocmai cu Apostolii Ma-
ria Magdalena; Cuvioasa Marcela. – Dezlegare la vin [i
la untdelemn.

23. Aducerea moa[telor Sf=ntului sfin]it Mucenic
Foca; Sfin]ii Mucenici Vitalie, Apolinarie episcopul,
Trofim, Teofil [i cei `mpreun\ cu d=n[ii.

24. X Sf=nta mare Muceni]\ Hristina; Sf=ntul Mu-
cenic Ermoghen.

25.  X) Adormirea Sfintei Ana, mama N\sc\toarei de
Dumnezeu; Sfintele femei Olimpiada [i Eupraxia. –
Dezlegare la vin [i la untdelemn.

26.  Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Ermolae [i cei `mpreun\
cu d=nsul Ermip [i Ermocrat; Sf=nta Cuvioas\ Muce-
ni]\ Paraschevi. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.

27. † Sf=ntul mare Mucenic [i T\m\duitor Panteli-
mon; Cuvioasa Antuza; Cuviosul Marcel.

28. Sfin]ii Apostoli [i Diaconi Prohor, Nicanor, Ti-
mon [i Parmena [i Preacuviosul P\rintele nostru Pavel
Xiropotamiteanul.
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29. Sfin]ii Mucenici Calinic, Veniamin [i Mamant,
Sf=nta Muceni]\ Teodota.

30. Sfin]ii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Andronic
[i cei `mpreun\ cu d=n[ii; Sf=nta Muceni]\ Iulita.

31. X ~naintepr\znuirea scoaterii Cinstitei [i de via]\
f\c\toarei Cruci; Sf=ntul [i Dreptul Evdochim; Sf=ntul
Iosif cel din Arimateea. ~n aceast\ zi se las\ sec pentru
postul Adormirii Maicii Domnului.
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LUNA AUGUST
Are 31 de zile. Ziua are 13 ceasuri [i noaptea 11.

1. X) Scoaterea cinstitelor lemne ale Cinstitei [i de
via]\ f\c\toarei Cruci. Sfin]ii [apte fra]i Mucenici Ma-
cabei, ale c\ror nume sunt: Avim, Antonie, Gurie, Elea-
zar, Evsevona, Ahim [i Marcel, [i maica lor, Solomoni,
precum [i dasc\lul lor, Eleazar.

2. Aducerea moa[telor Sf=ntului `nt=iului Mucenic [i
Arhidiacon {tefan; binecredinciosul `mp\rat Justinian.

3. Cuvio[ii P\rin]ii no[tri Isachie, Dalmat [i Faust;
Sf=nta Salomeea mironosi]a; Sf=ntul Mucenic {tefan,
episcopul Romei.

4. Sfin]ii [apte tineri din Efes; Sf=nta Cuvioasa
Muceni]\ Evdochia.

5. † Sf. Cuv. Ioan de la Neam]; X ~nainte-pr\znuirea
Schimb\rii la Fa]\, episcopul Romei; Cuvioasa Nona.

6. (†) Schimbarea la Fa]\ a Domnului Dumnezeului
[i M=ntuitorului nostru Iisus Hristos. – Praznic [i
dezlegare la pe[te.

7. † Sf=nta Cuvioasa Teodora de la Sihla; Preacu-
viosul Mucenic Dometie Persul; Sfin]ii Mucenici Nar-
cis, episcopul [i Potamia.

8. Sf=ntul Emilian M\rturisitorul, episcopul Cizi-
cului; Sfin]ii Mucenici Leonid [i Stirachie; Sf=ntul Mi-
ron, episcopul.
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9. X) Sf=ntul Apostol Matia; Sf=ntul Mucenic Antonin.
10. Sfin]ii Mucenici Lavrentie arhidiaconul, Xist [i

Ipolit.
11. Sf=ntul Mucenic [i Arhidiacon Evplu; † Sf=ntul

P\rinte Nifon, patriarhul Constantinopolului.
12. Sfin]ii Mucenici Fotie [i Anichit; Sf=ntul Pamfil.
13. Mutarea moa[telor Cuviosului P\rintelui nostru

Maxim M\rturisitorul. – ~n aceast\ zi se odov\ie[te praz-
nicul Schimb\rii la Fa]\; iar slujba Sf=ntului Maxim se
c=nt\ la 12 ale lunii.

14. X ~nainte-pr\znuirea Adormirii Preasfintei de
Dumnezeu N\sc\toarei; Sf=ntul Prooroc Miheia; Sfin-
]ii Mucenici Marcel, episcopul [i Ursichie.

15. (†) Adormirea Preasfintei, m\ritei, St\p=nei
noastre de Dumnezeu N\sc\toarea [i pururea Fecioara
Maria. – Praznic [i dezlegare la pe[te.

16. X) Aducerea din Edesa la Constantinopol a
icoanei nef\cute de m=n\ a Domnului nostru Iisus
Hristos, adic\ a sfintei mahrame; Sfin]ii Mucenici Dio-
mid, Alcibiad [i Stamatie; Sfin]ii Martiri Br=ncoveni
Constantin Vod\ [i cei patru fii ai s\i: Constantin, {te-
fan, Radu, Matei [i sfetnicul Ianache.

17.  Sfin]ii Mucenici Miron, Straton, Ciprian [i Tirs.
18.  Sfin]ii Mucenici Flor [i Lavru; Sf=ntul Polien.
19.  Sf=ntul Mucenic Andrei Stratilat [i cei `mpreun\

cu d=nsul, dou\ mii cinci sute nou\zeci [i trei; Sfin]ii
Timotei [i Agapie; Sf=nta Tecla.
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20. Sf=ntul Prooroc Samuel; Sf=ntul Mucenic Eliodor.
21. Sf=ntul Apostol Tadeu; Sf=nta Muceni]\ Vasa, cu

fiii ei; Sf=nta Teoclita; Sfin]ii Mucenici Donat diaconul,
Romul preotul, Silvan diaconul [i Venust.

22. Sfin]ii Mucenici Agatonic [i cei `mpreun\ cu
d=nsul: Antuza, Zotic, Irineu [i Or.

23. Sfin]ii Mucenici Lup [i Irineu episcopul; Cu-
viosul Calinic patriarhul. ~n aceast\ zi se odov\ie[te
Praznicul Adormirii, iar slujba Sf=ntului Mucenic Lup
se c=nt\ la 22 ale lunii.

24. Sfin]ii sfin]i]i Mucenici Eutihie, ucenicul Sf=n-
tului Ioan, cuv=nt\torul de Dumnezeu, [i Ta]ian.

25. X ~ntoarcerea moa[telor Sf=ntului Apostol
Bartolomeu; Sf=ntul Apostol Tit.

26. Sfin]ii Mucenici Adrian [i Natalia, so]ia sa, [i Atic.
27. Cuviosul P\rintele nostru Pimen; Sf=nta Muce-

ni]\ Eutalia; Sfin]ii Mucenici Fanurie [i Osie episcopul.
28. Cuviosul P\rintele nostru Moise etiopianul;

Sf=ntul Mucenic Diomid; Sf=nta Ana Prooroci]a.
29. (†) T\ierea cinstitului cap al Sf=ntului, M\ritului

Prooroc, ~naintemerg\torul [i Botez\torul Ioan. –
Praznic [i post `n orice zi s-ar `nt=mpla.

30. Cei `ntre sfin]i P\rin]ii no[tri patriarhii Constan-
tinopolului: Alexandru, Ioan [i Pavel cel Nou; Cuviosul
Fantin.

31. X) A[ezarea `n racl\ a cinstitului br=u al Prea-
sfintei N\sc\toare de Dumnezeu [i pururea Fecioarei
Maria. – Dezlegare la vin [i la untdelemn.
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CUPRINS

R=nduiala Privegherii cum se face `n ajunul
s\rb\torilor mari, dup\ tipicul urmat `n sfintele
m\n\stiri 
R=nduiala Ceasului al nou\lea........................................ 5
R=nduiala Vecerniei mici................................................ 6
R=nduiala Vecerniei mari cu Litia.................................. 7
R=nduiala Utreniei........................................................ 15

R=nduiala slujbei de sear\ 
Ceasul al nou\lea.......................................................... 24
Vecernia de s=mb\t\ seara [i spre s\rb\tori.................. 27
~nsemnare pentru r=nduiala Vecerniei `n zilele de r=nd
sau obi[nuite de peste s\pt\m=n\.................................. 50
R=nduiala Litiei............................................................. 52

R=nduiala slujbei de diminea]\
Miezonoptica din zilele de duminic\............................ 65
Utrenia din zilele de duminic\ [i de s\rb\tori................ 73
~nsemn\ri pentru r=nduiala Utreniei din zilele de r=nd 
sau obi[nuite de peste s\pt\m=n\................................. 106

Slujba Sfintei Liturghii 
R=nduiala preg\tirii sfin]i]ilor slujitori `nainte de
`nceperea Proscomidiei .............................................. 111
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R=nduiala Proscomidiei .............................................. 120
R=nduiala preg\tirii sfin]i]ilor slujitori pentru 

`nceputul Dumnezeie[tii Liturghii .................. 139
Dumnezeiasca Liturghie a Sf=ntului 

Ioan Gur\ de Aur ............................................. 143
R=nduiala binecuv=nt\rii colivei sfin]ilor ..................   222
Rug\ciune c=nd se aduce p=rga de poame 

(fructe) sau alte prinoase afar\ de coliv\ .....    223

R=nduiala Sfintei Spovedanii ................................. 229

Acatistul M=ntuitorului nostru Iisus Hristos ....... 247
Paraclisul Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu ... 267
Canon de poc\in]\ c\tre Domnul nostru 

Iisus Hristos .................................................. 294
Canon de rug\ciune c\tre ~ngerul p\zitor ............ 303
Canon de rug\ciune c\tre toate puterile cere[ti 

[i c\tre to]i sfin]ii.......................................... 317

R=nduiala Sfintei ~mp\rt\[iri ................................. 326

Apolisul sau Otpustul Praznicelor `mp\r\te[ti [i ale 
Maicii Domnului [i ale sfin]ilor.................... 370

Apolisul zilelor de peste s\pt\m=n\ ....................... 376

Stihurile ce se c=nt\ la s\rb\torile `mp\r\te[ti ...... 380

Tropare [i Condace, ce se c=nt\ `n Sf=ntul Altar, 
la s\rb\torile mari c=nd se sluje[te `n  
sobor............................................................... 383
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Alte r=nduieli [i rug\ciuni
R=nduiala Parastasului mic.......................................... 398
R=nduiala Parastasului mare (pomenirea mor]ilor)...... 405
R=nduiala la scoaterea Sfintei Cruci 

(14 septembrie) .............................................. 430
Rug\ciune la binecuv=ntarea salciei `n 

Duminica Floriilor .......................................... 432
R=nduiala scoaterii Sf=ntului Aer (Epitaf) .................. 434
Rug\ciune la binecuv=ntarea p=inii care se nume[te
`n popor “pa[ti”, `n Sf=nta Duminic\ a Pa[tilor ........... 437
Rug\ciune la binecuv=ntarea c\rnurilor ..................... 439
Rug\ciune la binecuv=ntarea br=nzei [i a ou\lor `n 

Sf=nta [i Luminata Duminic\ a Pa[tilor .......... 440
Rug\ciune la gustarea strugurilor `n ziua de 6 august.... 441
R=nduiala Sfe[taniei (Agheasma mic\)....................... 442
R=nduiala sfin]irii casei............................................... 465
Rug\ciune pentru sfin]irea ma[inii............................... 476

Adunare de cereri la felurite trebuin]e din via]a
omului
Mul]umire pentru binefacerile primite de la 
Dumnezeu.................................................................... 480
Rug\ciune pentru `nmul]irea dragostei [i dezr\d\cinarea 

urii [i a toat\ r\utatea....................................... 487
Rug\ciune pentru dob=ndirea celor de folos............... 489
Pentru cei bolnavi........................................................ 490
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Pentru cei ce c\l\toresc............................................... 496

Pentru vr\jma[ii cei ce ne ur\sc [i ne asupresc pe noi... 501

Pentru cei ce sunt asupri]i de vr\jma[i...................... 506

La n\v\lirea vr\jma[ilor (pentru pace) ........................ 508

Pentru cei ce sunt `n `nchisori.................................... 514

La boli molipsitoare.................................................... 518

La `nceputul anului [colar (Te-Deum)........................ 532

La `nceputul anului civil (Te-Deum)........................... 541

La vreme de orice nevoie [i primejdie omeneasc\...... 556

La vreme de neplouare [i foamete............................... 561

La vreme de necontenire a ploilor............................... 568
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